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1. Wstęp 

Badania nad ładem korporacyjnym (corporate governance – CG) i jego 
wpływem na różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw stanowią dyna-
micznie rozwijający się obszar naukowych zainteresowań różnych dyscyplin 
naukowych. Wśród najczęściej wymienianych korzyści z wdrożenia wysokich 
standardów ładu korporacyjnego znajdują się:1

• poszerzenie bazy potencjalnych inwestorów, co zwiększa możliwości 
inwestycyjne przedsiębiorstwa i poprawia jego perspektywy rozwoju;

• obniżenie kosztu kapitału;
• poprawa efektywności gospodarowania, przekładająca się na wzrost war-

tości przedsiębiorstwa;
• obniżenie ryzyka związanego z nadużyciami finansowymi, a także anga-

żowaniem się w nieodpowiednie projekty inwestycyjne;
• budowa trwałych i harmonijnych relacji z interesariuszami.

System ładu korporacyjnego obejmuje formalne i nieformalne instytucje, 
prawa, wartości oraz zasady, które tworzą zestaw form prawnych i organi-
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zacyjnych, dostępnych w danym kraju, i które determinują podział władzy 
w spółkach2. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego są klasyfikowane w wielu 
różnych przekrojach3, natomiast z punktu widzenia niniejszego opracowania 
najistotniejszym jest podział na mechanizmy narzucone (np. poprzez normy 
prawne) i dobrowolne (kształtowane przez organy spółki). Jak podkreślają 
Ferris i in., korporacje w dobie globalizacji i swobodnego przepływu kapitału 
mogą efektywnie wybierać akceptowany przez swoje organy poziom ochrony 
inwestorów oraz zakres regulacji, którym podlegają, poprzez wybór lokalizacji 
siedziby spółki4. 

Problematyka publikacji dotyczy dobrowolnych modyfikacji standardów 
nadzoru korporacyjnego, uzyskiwanych w drodze pierwszej emisji publicznej 
połączonej z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku zagranicznym (ang. 
Foreign Initial Public Offering – FIPO). 

Celem opracowania jest wskazanie dominującego schematu FIPO, 
określenie głównych rynków docelowych oraz ustalenie czy standardy ładu 
korporacyjnego mogą odgrywać istotną rolę w wyborze miejsca notowań 
– na przykładzie spółek ukraińskich, które wprowadziły swoje akcje do zor-
ganizowanego obrotu zagranicą w latach 2005–2012. Szczegółowa analiza 
zidentyfikowanych przypadków FIPO pozwoliła na weryfikację postawionej 
hipotezy oraz wyodrębnienie interesujących wniosków. 

W badaniu wykorzystano głównie materiały źródłowe pochodzące od 
spółek, dane operatorów giełdowych, jak również raporty instytucji anali-
tycznych monitorujących rynek kapitałowy oraz platformę danych World 
Economic Forum. 

2 P. Cornelius, B. Kogut, Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy, 
Oxford University Press, New York 2003.

3 D. Dennis, J.J. McConnel, International Corporate Governance, Journal of Financial and 
Quantitative Analysis 2003/38, s. 1–36; P. Tamowicz, M. Dzierżanowski, Biała księga 
nadzoru korporacyjnego, IBnGR, Gdańsk 2002.

4 S.P. Ferris, K.A. Kim, G. Noronha, The Effect of Crosslisting on Corporate Governance: 
A Review of the International Evidence, Corporate Governance: An International Review 
2009/17(3), s. 338–352.
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2. Dotychczasowe wyniki badań

W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele czynników, które mogą 
skłaniać przedsiębiorstwa do wprowadzenia akcji do obrotu poza krajem ma-
cierzystym. Najczęściej wymienianymi są5:
• możliwość pozyskania kapitału po niższym koszcie;
• poprawa wyceny akcji;
• poprawa płynności obrotu akcjami i dostęp do większej puli inwestorów;
• względy promocyjne i wizerunkowe;
• chęć podwyższenia standardów ładu korporacyjnego.

Ostatni z wymienionych elementów znajduje odzwierciedlenie w koncepcji 
legal bonding hypothesis sformułowanej przez Coffee’ego6 i Stulza7, sugerują-
cej, że firmy z krajów o niskich standardach prawnych i regulacyjnych, które 
dokonują wprowadzenia akcji do obrotu w krajach o wyższych standardach, 
podporządkowują się wyższym standardom ładu korporacyjnego, w porów-
naniu do spółek, które pozostają obecne jedynie na krajowym rynku. 

Notowanie w kraju o wyższych standardach ładu korporacyjnego spra-
wia, że spółki stają się obiektem zainteresowania organów nadzorujących 
rynek kapitałowy, często podlegają bardziej surowym regulacjom prawnym 
dotyczącym obrotu papierami wartościowymi oraz restrykcyjnym warunkom 
dopuszczenia do zorganizowanego obrotu. Ponadto zwiększa się przejrzystość 
funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez szersze obowiązki informacyjne, 
wymóg niezależnej rewizji sprawozdań rocznych i okresowych, jak również 
rozszerzenie bazy analityków, którzy monitorują sytuację emitenta8.

Jak wskazuje Coffee, nie wszystkie firmy, które dysponują potencjałem do 
wprowadzenia swoich akcji do obrotu zagranicą, wykorzystują tę możliwość. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku spółek zdominowanych przez jednego 
akcjonariusza. Z jednej strony, dostęp do rozwiniętych zagranicznych rynków 

5 G.A. Karolyi, The world of crosslistings and crosslistings of the world: Challenging con-
ventional wisdom, Review of Finance 2006/10, s. 99–152; S.P. Ferris i in., The Effect..., 
s. 338–352; J. Coffee, The future as history: The prospects for global convergence in cor-
porate governance and its implications, Northwestern University Law Review 1999/93, 
s. 641–707; R. Stulz, Globalization, corporate finance, and cost of capital, Journal of Applied 
Corporate Finance 1999/12, s. 8–25.

6 J. Coffee, The future..., s. 41–707.
7 R. Stulz, Globalization..., s. 8–25.
8 S.P. Ferris i in., The Effect..., s. 338–352.



128	 Anna	GOLEC,	Bartłomiej	GABRIEL

umożliwia pozyskanie znaczących kwot kapitału, a podwyższenie standardów 
nadzoru korporacyjnego istotnie wpływa na ryzyka związane z inwestowaniem 
w akcje i przekłada się na niższy koszt pozyskania kapitału i wyższą wartość 
rynkową. Z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że jest to związane z kosz-
tem dostosowania do wyższych standardów oraz koniecznością rezygnacji 
przez dominującego akcjonariusza z prywatnych korzyści, wynikających ze 
sprawowania kontroli nad spółką (private benefits of control), na rzecz większej 
ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych. Decyzja o notowaniu na za-
granicznym rynku stanowi zatem wybór pomiędzy potencjalnymi korzyściami 
a zakresem władzy dominującego właściciela9.

Koncepcja bonding podlegała weryfikacji przez wielu badaczy. Doidge 
i in., badając zagraniczne spółki notowane w USA, stwierdzili, że notowania 
krzyżowe wiążą się z wyższym wskaźnikiem q Tobina o 16,5% oraz wyższą 
wyceną rynkową o 37%, w porównaniu do podmiotów obecnych jedynie na 
krajowym rynku kapitałowym10. Szczegółowy przegląd badań, których wyniki 
są spójne z założeniami koncepcji bonding, prezentują Ferris i in.11.

Należy podkreślić, że nie brakuje również głosów przeczących koncepcji 
bonding12. Szczególnie ciekawy wydaje się argument Jordana, który wska-
zuje, że firmy z krajów o silnych standardach ładu korporacyjnego, które 
wprowadzają akcje do obrotu na zagranicznych giełdach, również osiągają 
z tego tytułu korzyści, zatem nie mogą być one uzasadniane zmianą systemu 
corporate governance. Przykładem mogą tu być spółki kanadyjskie wchodzące 
na rynek USA13. Z kolei Moore i in. wskazują na odwrotną zależność przy-
czynowo-skutkową – uważają oni, iż to standardy nadzoru korporacyjnego 
funkcjonujące w przedsiębiorstwie przed IPO (np. obecność instrumentów 

 9 J. Coffee, Racing towards the top? The impact of crosslistings and stock market competition 
on International corporate governance, Columbia Law Review 2002/102, s. 1757–1831.

10 C. Doidge, G.A. Karolyi, R.M. Stulz, Why are foreign firms listed on the US worth more?, 
Journal of Financial Economics 2004/71, s. 205–238.

11 S.P. Ferris i in., The Effect..., s. 338–352.
12 A. Licht, Crosslisting and corporate governance: Bonding or avoiding?, Chicago Journal 

of International Law 2003/4, s. 122–141; F. Bancel i U. Mittooo, European managerial 
perceptions of the net benefits of foreign stock listings, European Financial Management 
2001/33, s. 213–236; M.R. King, D. Segal, International Crosslisting and the Bonding 
Hypothesis, Bank of Canada Working Paper 2004/17, s. 1–40.

13 C. Jordan, The chameleon effect: Beyond the bonding hypothesis for crosslisted securities, 
NYU Journal of Law and Business 2006/3, s. 37–90.
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wiążących wynagrodzenie menedżerów z wynikami spółki) determinują wybór 
konkretnego rynku docelowego14.

Rosenbloom i van Dijk przeanalizowali reakcję rynkową 526 spółek 
z 44 krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie swoich akcji do zor-
ganizowanego obrotu na ośmiu najbardziej rozwiniętych rynkach kapitało-
wych, poza krajem swojej siedziby. Ich badania wykazały, że w przypadku 
notowań w USA i Wielkiej Brytanii obserwowana była poprawa standardów 
ładu korporacyjnego, przekładająca się na wzrost wartości firmy, natomiast 
w przypadku pozostałych giełd – europejskich i japońskiej – efektu takiego 
nie zidentyfikowano15.

Z przeprowadzonych przez autorów analiz wstępnych, potwierdzonych 
przez konkluzje Rosenblooma i van Dijka16 oraz Ferrisa i in.17 wynika, że 
światowy dorobek w tej dziedzinie obfituje w opracowania dotyczące noto-
wań krzyżowych spółek rosyjskich, kanadyjskich i zachodnioeuropejskich 
w USA, natomiast niewiele jest publikacji dotyczących notowań zagranicz-
nych na mniej rozwiniętych rynkach kapitałowych i ich wpływu na poziom 
standardów nadzoru korporacyjnego. Chęć wypełnienia tej luki stanowiła dla 
autorów motywację do podjęcia badań dotyczących krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej, a niniejsza publikacja stanowi pierwszy z cyklu artykułów 
prezentujących wyniki prowadzonych badań. 

3. Przedmiot i podmiot badania

Przedmiotem badania były wybrane czynniki, które w literaturze zaliczane 
są do głównych determinant wyboru miejsca notowań, zaliczane do następu-
jących obszarów:
• potencjał rynku (możliwość uplasowania określonej wielkości emisji 

i płynność obrotu);
• koszt pozyskania kapitału (IPO);

14 C.B. Moore, R.G. Bell, I. Filatotchev, A.A. Rasheed, Foreign IPO Capital Market Choice: 
Understanding The Institutional Fit Of Corporate Governance, Strategic Management 
Journal 2012/33, s. 914–937.

15 P. Rosenbloom, M.A. van Dijk, The market reaction to cross-listings: Does the destination 
market matter?, Journal of Banking & Finance 2009/33, s. 1898–1908.

16 Ibidem.
17 S.P. Ferris i in., The Effect..., s. 338–352.
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• wycena akcji (premia IPO);
• standardy ładu korporacyjnego (obowiązujące kodeksy dobrych praktyk 

i zakres regulacji.
Analiza wymienionych powyżej elementów umożliwi ocenę znaczenia 

standardów ładu korporacyjnego w decyzji o FIPO. Autorzy postawili hipo-
tezę, iż standardy ładu korporacyjnego są istotnym czynnikiem zachęcającym 
bądź zniechęcającym do wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu za 
granicą. Spółki zorientowane na długofalowy rozwój gotowe są dostosować 
się do rynku o wyższych standardach nadzoru korporacyjnego.

Podmiotem badania były spółki prowadzące główną działalność na Ukra-
inie, których akcje wprowadzone zostały do obrotu na zorganizowanym rynku 
(regulowanym bądź alternatywnym) w wyniku FIPO w latach 2005–2012. 
W tym celu przeanalizowano oferty wyżej wymienionych spółek oraz doko-
nano porównania głównych rynków docelowych pod kątem wyodrębnionych 
czterech obszarów determinant.

Wybór spółek ukraińskich nie jest przypadkowy. Ukraina jako kraj niebę-
dący członkiem Unii Europejskiej, mający większą swobodę w kształtowaniu 
regulacji rynku kapitałowego, a ukraińskie standardy ładu korporacyjnego 
różnią się od polskich czy europejskich.

4. Schemat FIPO

Jak przedstawiono w załączniku 1, w latach 2005–2012 miało miejsce 
27 debiutów spółek ukraińskich na rynkach zagranicznych, z czego 13 odbyło 
się w Londynie (zarówno na rynku regulowanym London Stock Exchange – 
LSE, jak i na rynku alternatywnym Alternative Investment Market – AIM), 
12 w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) a po jednym 
w Kanadzie i Niemczech. Zaskakujący wydawać się może fakt znikomej 
obecności w tym zestawieniu giełd kontynentalnej Europy Zachodniej.

Ukraińskie spółki notowane na rynkach zagranicznych pozyskały w ba-
danym okresie kapitał przekraczający 2,5 mld USD, przy średniej emisji na 
poziomie 93 mln USD. Największą emisję (368 mln USD) przeprowadziła 
spółka MHP, najmniejszą zaś – spółka Agroliga (1,4 mln USD), która zade-
biutowała na warszawskim New Connect w 2010 roku.
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Szczyt obecności spółek ukraińskich wśród debiutów na giełdzie londyń-
skiej przypadł na rok 2007 (5 IPO na rynku AIM oraz 1 na głównym parkiecie), 
wtedy to miał miejsce również jedyny w rozpatrywanym okresie debiut we 
Frankfurcie. Następne lata charakteryzowały się znacznym ograniczeniem 
aktywności w obszarze badanych zjawisk. Zapewne na skutek kryzysu na 
rynkach finansowych, w przedziale czasowym 2008–2009 miały miejsce 
jedynie dwa debiuty na LSE (oba w roku 2008). Lata 2010–2011 przyniosły 
znaczne ożywienie, zwłaszcza na warszawskiej GPW – zadebiutowało wte-
dy aż 8 z 11 notowanych obecnie na głównym parkiecie spółek ukraińskich 
oraz jedyna reprezentantka Ukrainy na New Connect. W tym samym okresie 
w Londynie debiutowały jedynie dwie spółki (po jednej na parkiecie głównym 
oraz AIM), w 2011 roku nastąpił również jedyny debiut na rynku kanadyjskim.

Dostrzegalnym schematem wprowadzania akcji do obrotu na rynkach 
zagranicznych jest reinkorporacja w innym kraju, jednak – co ciekawe – naj-
częściej nie jest to kraj wprowadzania danej spółki do obrotu. 61% spółek 
planujących debiut na rynku anglosaskim wybrało inkorporację w Wielkiej 
Brytanii (4 z parkietu głównego LSE, 1 z równoległego) lub na wyspach Jersey 
i Man (4 spółki debiutujące na AIM), zaś dwie trzecie podmiotów planują-
cych debiut w Polsce wybrało inkorporację w krajach Europy Kontynentalnej 
(5 w Luksemburgu, 3 w Holandii). Ciekawym przykładem jest Cypr, który 
był równie chętnie wybierany przez spółki debiutujące w Warszawie (3 przy-
padki), jak i w Londynie (jedna emisja GDR na ryku głównym i dwa debiuty 
na AIM), było tak również w przypadku jedynej w zestawieniu spółki, która 
emitowała GDR na giełdzie frankfurckiej. Jedyna spółka notowana poza Eu-
ropą to Black Iron – wyłączny w badanym okresie reprezentant kanadyjskiego 
rynku kapitałowego. Wybrała ona Kanadę również na miejsce reinkorporacji.

Schemat FIPO z reinkorporacją w kraju trzecim uwarunkowany jest nieko-
rzystnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi na Ukrainie. Do roku 2010 
większość ukraińskich emitentów nie postrzegała bezpośredniego lokowania 
emisji na giełdach zagranicznych jako atrakcyjne, ze względu na liczbę ogra-
niczeń prawnych nałożonych (głównie) przez decyzję Państwowej Komisji 
ds. Papierów Wartościowych i Giełd – PKPWiG (ukraińskiego odpowiednika 
Komisji Nadzoru Finansowego) nr 36 z 17 października 1997 r.18. Zgodnie 

18 Decyzja Państwowej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 17 października 
1997 r. w sprawie zatwierdzania procedury udzielania zezwolenia na wyemitowanie akcji 
lub obligacji ukraińskich przedsiębiorstw poza granicami kraju (рішення Державної комісії 
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z tą decyzją, emitent musiał uzyskać licencję od PKPWiG, aby wprowadzić do 
obiegu papiery wartościowe poza Ukrainą. Jako warunek wstępny dla licencji, 
emitent musiał spełniać szereg wymagań, w tym:
• minimalny kapitał podstawowy nie mniejszy niż 5 milionów hrywien 

(1 mln USD);
• papiery wartościowe muszą być już notowane na ukraińskiej giełdzie; 
• wszystkie papiery wartościowe umieszczone poza Ukrainą nie mogą sta-

nowić więcej niż 25% kapitału zakładowego; 
• cena papierów wartościowych umieszczonych poza Ukrainą nie może być 

niższa od ich wartości nominalnej na krajowej giełdzie.
Ponadto PKPWiG miała swobodę określania rodzaju emisji i zagraniczne-

go rynku giełdowego, na którym papiery wartościowe emitenta ukraińskiego 
miały być umieszczone. Dla ominięcia decyzji nr 36, ukraińskie firmy zazwy-
czaj emitowały papiery wartościowe przy wykorzystaniu złożonych struktur, 
z udziałem zagranicznego podmiotu pośredniczącego. 

Większość ofert publicznych na rynku pierwotnym, przeprowadzanych 
przez ukraińskie spółki, ma strukturę dwupoziomową: aktywa są najpierw 
przekazywane do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), zwykle zawiązanej 
w jurysdykcji europejskiego kraju z korzystnymi przepisami podatkowymi 
(np. Cypr, Holandia), po czym akcje SPV są notowane na giełdach poza Ukra-
iną. Struktura dwustopniowa pomaga również ograniczyć ryzyko inwestorów, 
związane z zacofanymi ukraińskimi standardami ładu korporacyjnego. Alter-
natywnie lub dodatkowo, do struktury dwustopniowej, szeroko stosowane są 
programy kwitów depozytowych (GDR i ADR)19.

Dane z krajów reinkorporacji i notowań spółek ukraińskich, zawarte w ta-
beli 1, potwierdzają korzyści podatkowe, wynikające z przeniesienia siedziby. 

Niestety żadna z badanych spółek notowanych na warszawskiej GPW nie 
uznała warunków funkcjonowania w Polsce za wystarczająco korzystne dla 
dokonania reinkorporacji, pomimo porównywalnych z Holandią obciążeń 
podatkowych. 

з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 1997 року № 36 «Про затвердження 
Положення про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств 
українських емітентів за межами України»); http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.1102.1; 
stan na dzień 15.01.2014 r.

19 O. Zagnitko, IFLR1000. 2010 Edition: Ukraine. 2010 s. 906–911; http://www.iflr1000.com/
pdfs/Directories/13/Ukraine.pdf; stan na dzień 15.01.2014 r.
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TABELA 1: Przeciętna efektywna stopa podatku CIT w wybranych krajach w latach 2005–2012

Kraj
Kryterium Ukraina Polska Cypr Luksemburg Holandia Wielka 

Brytania

Efektywna stopa 
opodatkowania 
korporacji (jako % 
zysków)

57,51 40,95 24,53 23,35 42,70 35,99

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. World Economic Forum Data Platform, http://www.weforum.
org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/; stan na dzień 15.01.2014 r. 

5. Potencjał rynków i wycena

W tabeli 2 przedstawiono podsumowanie podstawowych parametrów 
emisji dla rynków, gdzie w badanym okresie miało miejsce najwięcej debiutów 
spółek ukraińskich.

TABELA 2: Charakterystyka parametrów FIPO spółek ukraińskich na głównych rynkach 
docelowych w latach 2005–2012

AIM 
(Londyn)

LSE Premium 
(Londyn)

LSE GDR
(Londyn)

GPW
(Warszawa)

Pozyskany kapitał  
w mln USD 586 534 597 651

Liczba spółek 8 3 2 11
Średnia wielkość pozyskanego 
kapitału w mln USD 73,25 178 298,5 59,18

Minimalna wielkość emisji 
w mln USD 7 32 229 8

Maksymalna wielkość emisji 
w mln USD 204 300 368 220

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. PwC, An overview of Ukrainian IPOs Listing centres, invest-
ment banks, legal counsels and issuers’ jurisdictions, http://www.pwc.com/en_UA/ua/services/
capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_eng.pdf; stan na dzień 15.01.2014 r., 
B. Wells, Corporate Governance in Ukraine. Passing go, Concorde Capital, Kiev 2011.

Na podstawie powyższego podsumowania stwierdzić można, że zdecy-
dowana większość emisji na głównym parkiecie londyńskiej giełdy (również 
w formie GDR) ma zbyt dużą wartość jak na rozmiary polskiego rynku. 
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Warszawska GPW nie stanowi zatem realnej alternatywy dla inwestowania 
na głównym parkiecie LSE. Inaczej jest w przypadku AIM – podstawowy 
rynek GPW wydaje się miejscem do niego porównywalnym. W dalszej części 
badania autorzy skoncentrują się zatem na GPW i AIM. 

Dla dokładniejszego porównania wybranych rynków, konieczne jest 
spojrzenie na nie z szerszej perspektywy. Najlepiej prześledzić w tym celu 
podstawowe wielkości charakteryzujące te rynki na przestrzeni badanego 
okresu. Z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania należy również 
przyjrzeć się bliżej najważniejszym cechom pierwotnych ofert publicznych, 
które miały wtedy miejsce. Wszystkie wyżej wspomniane elementy zostały 
zawarte w tabeli 3.

TABELA 3: Charakterystyka GPW i AIM w latach 2005–2012

Charakterystyki rynku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kapitalizacja
w mln USD

AIM 97 191 177 434 194 234 54 218 91 449 124 046 101 163 98 901

GPW 130 337 218 526 442 729 157 133 251 166 269 082 187 972 236 789

Liczba spółek
AIM 1 399 1 634 1 694 1 550 1 293 1 195 1 143 1 096

GPW 255 284 351 374 379 400 426 438

Obrót roczny
w mln USD

AIM 72 368 113 512 149 381 70 796 54 372 51 218 59 690 61 535

GPW 30 220 58 195 98 254 55 966 61 734 79 151 78 403 65 445

Średnia emisja 
IPO w mln USD

AIM 29 66 69 35 76 34 18 24

GPW 61 38 108 126 204 189 89 92

Średni koszt IPO
AIM 6,10% 6,20% 6,70% 7,00% 7,24% 7,29% 10,56% 8,43%

GPW 7,77% 6,00% 4,90% 7,50% 10,40% 7,80% 7,25% 7,60%

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. danych GPW i AIM oraz UHY Hacker Young Group: http://
www.uhy-uk.com/resources/news/cost-of-listing-on-aim-falls-for-the-first-time-in-seven-years-
as-nomads-compete-for-work/; stan na dzień 15.01.2014 r. 

Biorąc pod uwagę kapitalizację, GPW była w badanym okresie rynkiem 
około dwukrotnie większym niż AIM (237 mln USD wobec 117 mln USD), 
notowano na niej jednak znacznie mniej spółek – przeciętna kapitalizacja 
spółki notowanej na GPW była więc już wielokrotnie wyższa. Pod względem 
płynności sytuacja ulegała w latach 2005–2012 ewolucji – od roku 2009 kwota 
obrotu na GPW zaczęła przewyższać obroty na AIM i tak było do końca tego 
okresu. Cały czas był to jednak obrót porównywalny, co – biorąc pod uwagę 
znacznie wyższą kapitalizację GPW – powoduje, że AIM zyskuje przewagę 
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nad warszawską giełdą pod względem płynności; może to mieć znaczenie 
w wyborze miejsca debiutu spółki. Przeciętna wartość emisji na GPW (ponad 
113 mln USD) była natomiast znacznie wyższa od analogicznej wielkości na 
AIM (niespełna 44 mln USD), przy bardzo zbliżonym średnim koszcie emisji, 
który wynosił podczas badanego przedziału czasowego 7,40% na GPW i 7,44% 
na AIM. Można zatem stwierdzić, że ten czynnik nie mógł być kluczowy dla 
wyboru rynku debiutu przez spółki ukraińskie.

Dla spółki planującej swoją nową emisję standardem jest zaoferowanie akcji 
z dyskontem w stosunku do spodziewanej ceny rynkowej. Z punktu widzenia 
spółki kluczowe jest zatem, w jaki sposób rynek wyceni jej ofertę i jak wysoką 
premię spółka musi zaoferować, aby uplasować emisję. W tabeli 4 przedstawiono 
premie FIPO, uzyskane przez spółki jako procentową różnicę pomiędzy ceną 
w ofercie publicznej a zamknięciem notowań w dniu debiutu na GPW i AIM.

TABELA 4: Premie FIPO spółek ukraińskich na GPW i AIM w latach 2005–2012

GPW AIM

Spółka Wielkość emisji  
(mln USD)

Premia 
FIPO Spółka

Wielkość 
emisji  

(mln USD)

Premia 
FIPO

Agroton 53 6,81% Aisi Reality Public 33 25,39%
Astarta 32 0,00% Continental Farmers Group 24 27,48%
Coal Energy 79 – 4,00% DUP&D 204 10,89%
Industrial Milk 30 2,31% KDD Group 128 4,00%
KDM Shiping 8 1,85% Landkom 111 9,62%
Kernel 220 0,00% Nostra Terra 7 100,00%
KSG Agro 39 0,55% Ukrproduct Group 11 12,15%
Milkiland 78 6,60% XXI Century 68 10,07%
Ovostar 33 0,32%
Sadovaya 31 21,40%
Westa 48 2,13%
Średnia ważona 2,21% Średnia ważona 11,84%

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. danych GPW i AIM. 

Powyższe dane pozwalają wyciągnąć wniosek o przewadze GPW w za-
kresie możliwości zgromadzenia większego kapitału. Średnia premia za de-
biut, ważona wielkością emisji, była tu bowiem znacznie niższa niż na AIM. 
Co warto podkreślić, dyskonto nie jest zależne od wielkości emisji.
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6. Standardy ładu korporacyjnego

Standardy ładu korporacyjnego regulowane są za pomocą obowiązków 
wyznaczonych przez ramy instytucjonalno-prawne oraz dobrowolne praktyki 
spółek. O ile wprowadzony w 2003 roku ukraiński kodeks dobrych praktyk 
(Ukrainian Corporate Governance Principles – UCGP)20 ocenić należy dość 
wysoko na tle innych kodeksów powstających w tamtym czasie, to ramy 
prawne i ich rzeczywiste wdrożenie dalece odbiegają od standardów rynków 
rozwiniętych. Ukraińskie prawo nie zapewnia ochrony interesu akcjonariuszy 
mniejszościowych w zakresie opiniowania decyzji spółki. Członkowie organów 
statutowych spółki podporządkowani są większościowemu akcjonariuszowi, 
co pozostawia akcjonariat mniejszościowy bez realnych możliwości przeciw-
działania nadużyciom21. 

W tym kontekście nie może zaskakiwać fakt, że jedną z myśli przewod-
nich tamtejszego kodeksu dobrych praktyk jest zapewnienie akcjonariuszom 
mniejszościowym możliwości wycofania się z inwestycji po uczciwej cenie 
w przypadku różnicy zdań z głównym akcjonariuszem. Kodeks postuluje 
wprowadzenie prawa żądania przez akcjonariusza mniejszościowego umo-
rzenia akcji w przypadku sprzeciwu na decyzje podjęte przez WZA po go-
dziwej wartości (nie niższej niż średni kurs z ostatnich 2 miesięcy). Ponadto 
w kodeksie, poza technicznymi zaleceniami dotyczącymi organizacji walnego 
zgromadzenia, znalazły się zapisy o zapewnieniu uczciwego i przejrzystego 
systemu liczenia głosów, niewprowadzaniu ograniczeń w rozporządzaniu ak-
cjami oraz wdrożeniu procedur przeciwdziałających wykorzystaniu informacji 
poufnych przez insiderów22. Należy podkreślić, że ukraiński odpowiednik 
Komisji Nadzoru Finansowego nie reguluje kwestii transakcji dokonywanych 
przez członków organów spółki i wyższą kadrę kierowniczą23, co stwarza 
szerokie pole do nadużyć.

Zalecenia kodeksu dotyczące organizacji pracy i składu organów statuto-
wych nie odbiegają zasadniczo od standardów europejskich, zarówno w kwe-
stii powoływania komitetów, wprowadzania członków niezależnych do rady 

20 Ukrainian Corporate Governance Practices 2003, http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_
id=182; stan na dzień 15.01.2014 r.

21 O. Zagnitko, IFLR1000...
22 Ukrainian Corporate Governance Practices...
23 O. Zagnitko, IFLR1000...
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nadzorczej czy też szczegółowego ujawniania poziomu wynagrodzeń. W dobie 
społeczeństwa informacyjnego nieco zaskakujący wydawać się może fakt, 
że kodeks zaleca publikowanie istotnych informacji o spółce „niezwłocznie” 
tj. w ciągu dwóch dni od zaistnienia zdarzenia podlegającego raportowaniu24.

Na tym tle można bezspornie przyjąć, że dokonując reinkorporacji oraz 
notowań w krajach Unii Europejskiej, spółki ukraińskie wkraczają w środo-
wisko znacznie wyższych standardów nadzoru korporacyjnego. Znajduje to 
potwierdzenie w ocenach dokonywanych przez ekspertów ekonomicznych 
World Economic Forum zaprezentowanych w tabeli 5.

TABELA 5: Ocena wybranych elementów atrakcyjności ekonomicznej krajów związanych 
z procesem FIPO spółek ukraińskich (średnia dla lat 2005–2013)

Kraj
Kryterium Ukraina Polska Cypr Luksemburg Holandia Wielka 

Brytania
Koszty związane 
z przestępczością* 4,82 4,85 5,80 6,14 5,16 4,98

Efektywność 
systemu prawnego w 
rozstrzyganiu sporów* 

2,31 3,01 4,59 5,34 5,49 5,43

Niezależność systemu 
sądownictwa* 2,32 3,98 5,16 5,81 6,34 6,11

Ochrona prawa 
własności* 2,91 4,25 5,39 6,16 6,11 5,96

Ochrona 
inwestorów** 4,20 5,96 5,65 4,30 4,70 8,00

Ochrona interesu 
inwestorów 
mniejszościowych*

2,95 4,22 4,99 5,07 5,35 5,43

Standardy 
rachunkowości 
i audytu*

3,62 4,86 5,53 5,95 5,96 5,95

Efektywność działania 
organów statutowych 
spółek*

4,27 4,33 4,05 5,32 5,46 5,44

Etyczne zachowania 
firm* 3,19 4,22 4,53 6,01 6,22 5,88

Objaśn ien ia: * skala: 1 = najgorzej, 7 = najlepiej; ** skala: 1 = najgorzej, 10 = najlepiej.
Ź r ó d ł o: World Economic Forum Data Platform, http://www.weforum.org/issues/competiti-
veness-0/gci2012-data-platform/; stan na dzień 15.01.2014 r.

24 Ukrainian Corporate Governance Practices...
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Raporty Concorde Capital25 wskazują ponadto, że standardy ładu korpora-
cyjnego spółek notowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych ocenione 
zostały wyżej niż spółek notowanych na Ukrainie.

Dyskusyjna jest próba porównania standardów nadzoru korporacyjnego 
spółek z GPW oraz AIM. Należy pamiętać, że pomimo swojej lokalizacji 
w kraju o niewątpliwie wyższych standardach corporate governance niż stan-
dardy polskie, londyński AIM jest rynkiem nieregulowanym. Specyfika tego 
rynku i różnorodność emitentów z różnych systemów prawnych sprawiły, że 
organizator rynku nie przewidział dla tego segmentu kodeksu dobrych prak-
tyk, pozostawiając tę kwestię nieuregulowaną. Paradoksalnie więc, to spółki 
notowane na warszawskim rynku regulowanym podlegają większym rygorom 
w zakresie wymagań dotyczących nadzoru korporacyjnego, dzięki Dobrym 
Praktykom Spółek Notowanych na GPW oraz zasadzie comply or explain.

Tezę tę potwierdzają dane empiryczne. Wykorzystując ranking nadzoru 
korporacyjnego Concorde Capital26, autorzy obliczyli średnie oceny dla emi-
tentów notowanych w Polsce i Wielkiej Brytanii (patrz załącznik 1). Średnia 
ocena dla spółek notowanych na GPW wyniosła 8,28, co przy 10-punktowej 
skali należy uznać za bardzo wysoki wynik. Dla rynków londyńskich średnie 
wyniosły: dla LSE – 8,38 a dla AIM – 7,30, przy czym oceny uzyskano jedynie 
dla 5 emitentów z tego segmentu.

Pogłębiona analiza sytuacji spółek obecnych na GPW i AIM wskazała, 
że do połowy 2013 roku w przypadku 4 z 8 emitentów dokonujących debiutu 
na AIM, ich akcje zostały wycofane z obrotu, a w historii ich obecności na 
parkiecie odnotować można przypadki zawieszenia, spowodowanego nietermi-
nowym przekazywaniem raportów okresowych lub problemami finansowymi 
(XXI Century, Landkom, KDD Group, Continental Farmers Group).

Można zatem uznać, że spółki, które nie wiązały swojego długotermino-
wego rozwoju z rynkiem kapitałowym, wybrały rynek o niższych standardach, 
co potwierdza postawioną przez autorów hipotezę.

25 N. Piazza, K. Fisun, Ukrainian Corporate Governance. From ape to man, Concorde Capital, 
Kiev 2007; K. Fisun, O. Klymchuk, Ukrainian Corporate Governance. Stratghtening up to 
fly right, Concorde Capital, Kiev 2008; B. Wells, Corporate Governance in Ukraine. Passing 
go, Concorde Capital, Kiev 2011; A. Paraschiy, Z. Zawada, R. Topolyuk, R. Dmytrenko, 
Corporate Governance in Ukraine. Not gone with the wind. Concorde Capital, Kiev 2013. 

26 A. Paraschiy i in., Corporate...
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7. Zakończenie

Przegląd FIPO spółek ukraińskich skłonił autorów do skoncentrowania 
się na dwóch rynkach porównywalnych do siebie w badanym okresie pod 
względem ogólnych charakterystyk (GPW i AIM). Zagraniczne debiuty za-
wsze poprzedzone były reinkorporacją spółek w krajach trzecich, ze wzglę-
du na restrykcyjne przepisy w przypadku FIPO dokonywanego z Ukrainy 
(do 2010 roku) oraz łagodniejsze niż na Ukrainie przepisy podatkowe. Wyjście 
z ofertą za granicę wiązało się z koniecznością funkcjonowania w środowisku 
znacznie wyższych standardów CG, obowiązujących na terenie UE. 

W decyzji o wyborze miejsca notowań za wejściem na GPW przemawiały: 
rozmiar rynku, możliwość uplasowania większej emisji oraz niższe premie 
FIPO, które można przypisywać wyższym standardom CG, wynikającym 
z szerszego zakresu regulacji niż na rynku alternatywnym oraz obecności 
kodeksu dobrych praktyk. Z kolei za obecnością spółki na AIM przemawiały 
niższe wymogi w zakresie CG. Koszt pozyskania kapitału na obu rynkach 
kształtował się na zbliżonym poziomie. 

Krótki żywot rynkowy połowy z ukraińskich emitentów na AIM oraz 
ciągła obecność debiutantów z lat 2005–2012 na GPW, jak również wyniki 
niezależnych rankingów CG, potwierdzają postawioną przez autorów hipotezę 
o wyborze miejsca notowań o wyższym standardzie nadzoru korporacyjnego 
przez spółki poważnie myślące o swoim funkcjonowaniu na rynku kapitałowym 
w dalszej przyszłości. Można zatem stwierdzić, że wyższe standardy CG na 
GPW pełnią pozytywną rolę w selekcji debiutujących spółek.
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Decyzja Państwowej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 17 października 

1997 r. w sprawie zatwierdzania procedury udzielania zezwolenia na wyemitowanie akcji lub 
obligacji ukraińskich przedsiębiorstw poza granicami kraju (рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 17 жовтня 1997 року № 36 «Про затвердження Положення 
про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів 
за межами України») ; http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.1102.1, stan na dzień 15.01.2014 r.

ZAŁĄCZNIK 1: Dane dotyczące FIPO spółek prowadzących działalność na Ukrainie w latach 
2005–2012

Data 
IPO Nazwa Spółki Emisja IPO 

w mln USD
Miejsce 
notowań

Rynek 
IPO Siedziba Ranking 

CG*
1 2005 Ukrproduct Group 11 LONDYN AIM Wyspa Jersey 10,0

2 2005 Ukraine Opportunity 
Trust 32 LONDYN LSE Wielka Brytania brak

3 2005 XXI Century 68 LONDYN AIM Cypr 7,5
4 2006 Astarta 32 WARSZAWA GPW Holandia 10,0
5 2007 TMM Real Estate 105 FRANKFURT DB (GDR) Cypr 7,5
6 2007 DUP&D 204 LONDYN AIM Wyspa Man 8,0
7 2007 Ferrexpo 202 LONDYN LSE Wielka Brytania 9,0
8 2007 Nostra Terra 7 LONDYN AIM Wielka Brytania brak
9 2007 Aisi Reality Public 33 LONDYN AIM Cypr 5,0
10 2007 Landkom 111 LONDYN AIM Wyspa Man brak
11 2007 Kernel 220 WARSZAWA GPW Cypr 10,0
12 2007 KDD Group 128 LONDYN AIM Holandia 6,0
13 2008 MHP 368 LONDYN RLSE (GD) Luksemburg 10,0
14 2008 Cadogan Petroleum 300 LONDYN LSE Wielka Brytania 6,5
15 2010 Avangard Agroholding 229 LONDYN RLSE (GD) Cypr 8,0
16 2010 Agroliga 1,4 WARSZAWA NC Wielka Brytania brak
17 2010 Agroton 53 WARSZAWA GPW Cypr brak
18 2010 Milkiland 78 WARSZAWA GPW Holandia 9,5
19 2010 Sadovaya 31 WARSZAWA GPW Luksemburg 6,5
20 2011 Black Iron 36 TORONTO TSX Kanada 9,0
21 2011 KSG Agro 39 WARSZAWA GPW Luksemburg 8,5
22 2011 Industrial Milk 30 WARSZAWA GPW Luksemburg 9,0
23 2011 Westa 48 WARSZAWA GPW Luksemburg 6,0
24 2011 Ovostar 33 WARSZAWA GPW Holandia 9,0

25 2011 Continental Farmers 
Group 24 LONDYN AIM Wyspa Man brak

26 2011 Coal Energy 79 WARSZAWA GPW Luksemburg 9,0
27 2012 KDM Shiping 8 WARSZAWA GPW Cypr 9,0

Objaśn ien ia: * Skala: 0 = najgorzej, 10 = najlepiej.
Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. PwC, An overview of Ukrainian IPOs Listing centres, invest-
ment banks, legal counsels and issuers’ jurisdictions; http://www.pwc.com/en_UA/ua/services/
capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_eng.pdf.pdf; stan na dzień 15.01.2014 r.; 
B. Wells, Corporate Governance in Ukraine. Passing go, Concorde Capital, Kiev 2011.
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CORPORATE GOVERNANCE STANDARDS AS A DETERMINANT  
OF FOREIGN IPO DESTINATION CHOICE. THE CASE OF UKRAINIAN COMPANIES

( S u m m a r y )

The aim of this paper is to identify the prevailing pattern of foreign IPO, recognize the 
main target markets and determine whether the standards of corporate governance can play an 
important role in the selection of capital market, on the example of Ukrainian companies that 
have put their shares to the organized trading abroad in 2005–2012. 

Ukrainian debuts were always preceded by the reincorporation in third party countries 
because of restrictive laws on the foreign offers carried out from Ukraine and more efficient tax 
regulations abroad. Foreign IPOs were associated with the need to operate in an environment 
of significantly higher CG standards, common in the EU – countries. 

An overview of Ukrainian companies’ foreign IPO’s has driven the authors to focus on two 
markets, comparable to each other during the period in terms of general characteristics (WSE and 
AIM). Most companies chose between WSE and AIM. In favour of WSE spoke: the size of the 
market, the possibility of placing volume as well as lower foreign IPO premium, which can be 
attributed to higher CG standards resulting from a wider range of regulations than the alternative 
market and the presence of a code of good practice. AIM attracted the companies with lower 
requirements for CG. The cost of raising capital on both markets remained at a similar level.

The short life of half of the Ukrainian issuers on AIM and the constant presence of the 
newcomers from the years 2005–2012 on the WSE and the results of the independent CG – 
rankings, confirmed the authors’ hypothesis that the choice of the destination market with 
a higher standard of corporate governance was made by companies seriously thinking about their 
presence on the capital market further in the future. Therefore, it can be concluded that the higher 
CG standards on the WSE have played a positive role in the selection of debuting companies.
Keywords: foreign IPO, corporate governance, Ukraine
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