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1. Wstęp

Aktywność inwestorów instytucjonalnych w obszarze ładu korporacyjnego 
stała się na nowo przedmiotem zainteresowania badaczy za sprawą kryzysu 
finansowego z lat 2007–2008. Raport opracowany przez OECD wskazał na 
niedostatecznie aktywnych inwestorów instytucjonalnych, którzy, kontrolując 
znaczącą część akcji spółek publicznych, nie angażowali się w nadzór nad nimi, 
obok wygórowanych wynagrodzeń kadry zarządzającej banków, zachęcających 
do ponoszenia nadmiernego ryzyka oraz nieskutecznych rad, jako na istotne 
czynniki kryzysogenne1.

W Polsce również odnotowano w ostatnich kilkunastu latach znaczący 
wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie spółek giełdo-
wych. Wśród nich poczesne miejsce zajmują prywatne fundusze emerytalne 
(OFE), które są najczęściej ważnym inwestorem mniejszościowym spółek 
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publicznych. Jest to niewątpliwa zasługa wdrożonej w roku 1999 reformy sys-
temu emerytalnego, która wprowadziła do niego zasadę obowiązkowej składki 
zdefiniowanej. 14 otwartych funduszy emerytalnych zarządzało w roku 2013 
ponad 290 miliardami PLN. Ich zaangażowanie w akcjonariat spółek publicz-
nych, wynoszące w roku 2013 42% całości aktywów2, jest stabilne w długim 
okresie. Fundusze emerytalne charakteryzuje dłuższy horyzont inwestycyjny 
niż w przypadku innych inwestorów instytucjonalnych. W efekcie, ich bodźce 
do aktywnego śledzenia działań spółek portfelowych są najsilniejsze3.

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, czy fundusze emery-
talne w Polsce angażują się w aktywny nadzór nad spółkami portfelowymi, 
korzystając z prawa głosu na walnych zgromadzeniach. W literaturze przed-
miotu jest on uważany za najważniejszy instrument w rękach akcjonariuszy, 
dyscyplinujący kadrę menedżerską spółek. Za jego pośrednictwem akcjona-
riusze wydają opinie o: opracowanej przez menedżerów strategii, strukturze 
kapitałowej, polityce wypłacania dywidendy, nominacjach na członków do 
rady nadzorczej, przejęciach oraz wielkościach i strukturze wynagrodzeń 
członków zarządu, w szczególności planów opcyjnych. Wedle zaleceń Unii 
Europejskiej, korzystanie z prawa głosu na walnych zgromadzeniach jest 
głównym narzędziem niedopuszczającym do naruszania praw mniejszości 
przez akcjonariusza większościowego4.

Opracowanie, poprzedzone wstępem, rozpoczęto omówieniem wyników 
dotychczasowych badań empirycznych, traktujących udział w głosowaniu na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jako mechanizm ładu korporacyjnego. 
W punkcie trzecim zaprezentowano najważniejsze hipotezy badawcze oraz opi-
sano metodę badania i próbę badawczą. Rezultaty analiz oraz dyskusja nad nimi 
zawarte są w czwartym punkcie. Opracowanie zakończono podsumowaniem.

2 KNF, Dane z raportów finansowych OFE i PTE, 31.12.2012 r. Do 1 maja 2011 roku fundusze 
emerytalne mogły inwestować w akcje maksymalnie do 40%. Nowelizacja ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z marca 2011 r. zwiększyła limity lokat 
funduszu emerytalnego w akcje, który ma rosnąć stopniowo co rok o 2,5 punktu proc. do 
2014 roku, a następnie co 2 punkty proc. do 2034 roku. W 2012 roku maksymalny stopień 
zaangażowania funduszu emerytalnego w akcje wynosił 45%, a w roku 2013 – 47,5%.

3 M. Becht, J. Franks, C. Mayer, S. Rossi, Returns to Shareholder Activism Evidence from 
a Clinical Study of the Hermes U.K. Focus Fund, ECGI – Finance Working Paper 2006, 
s. 3095–3129.

4 Komisja Europejska, Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Com-
panies: Comparative Legal Study, legal study for each jurisdiction commissioned by the 
European Commission from Shearman & Sterling LLP, Belgia 2007, s. 21.
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2. Korzystanie z prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
jako mechanizm ładu korporacyjnego (przegląd badań)

Otwarte fundusze emerytalne mają najwyższy wśród inwestorów insty-
tucjonalnych udział w obrotach na warszawskim parkiecie (por. wykr. 1). 
Ponadto, udział funduszy w kapitalizacji giełdy ciągle rośnie i w roku 2012 
wynosił 13%. W większości przypadków ich pakiety akcji są nienotyfiko-
walne tzn. mniejsze niż 5% kapitalizacji spółki. Akcyjny portfel niektórych 
funduszy – OFE Pocztylion, OFE Warta, Pekao OFE, OFE Polsat – składał się 
wyłącznie z akcji stanowiących mniej niż 5% kapitału spółki. Aviva OFE, jako 
jeden z nielicznych funduszy, angażował swój kapitał nawet do 18% wartości 
akcji danej spółki (Grupa Kęty), przy średnim poziomie wynoszącym od 1% 
do 3% posiadanego. 

WYKRES 1: Udział OFE w obrotach sesyjnych na GPW (%)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GPW.

Rosnący udział OFE, zarówno w obrotach giełdowych, jak i w kapitaliza-
cji giełdy, zdaniem wielu badaczy, powinien zaowocować zaangażowaniem 
funduszy w aktywny nadzór nad spółkami z ich portfela, aby zapewnić sobie 
jak najwyższy zwrot z inwestycji. Mimo to w Polsce aktywność funduszy eme-
rytalnych w obszarze ładu korporacyjnego – w formie udziału w głosowaniach 
na walnych zgromadzeniach spółek portfelowych – nie była jeszcze badana. 



364 Agnieszka SŁOMKA-GOŁĘBIOWSKA, Kinga KRYSTIAŃCZUK

Zagadnienie to jest stosunkowo słabo rozpoznane w literaturze empirycznej, 
a wyniki badań są niejednoznaczne. 

S. Wahal5 pokazuje, w oparciu o dane o dziewięciu największych amery-
kańskich publicznych funduszach emerytalnych, że przedkładanie przez nie 
projektów uchwał na walne zgromadzenie nie jest związane z lepszymi wynika-
mi spółki czy jej większą wartością dla akcjonariuszy. Podobne wnioski płyną 
z analiz empirycznych przeprowadzonych przez D. Del Guercio i J. Hawkins6 
na podstawie danych z pięciu publicznych funduszy emerytalnych. W badaniu 
uwzględniającym okres 1987–1993 zweryfikowano propozycje uchwał zgła-
szanych przez przedstawicieli funduszy na walnych zgromadzeniach akcjona-
riuszy. Jak pokazują zebrane dane, w dłuższym okresie działalność funduszy 
nie znajduje odzwierciedlenia w wyższej stopie zwrotu wypracowywanej przez 
fundusz ani też nie zwiększa wartości spółki z punktu widzenia akcjonariuszy. 

S. Choi i J. Fish7, którzy analizowali przypadek największego funduszu pu-
blicznego CalPERS, pokazują, że fundusze emerytalne na przestrzeni ostatnich 
lat o wiele chętniej angażują się w działania z zakresu ładu korporacyjnego. 
Jako najbardziej skuteczne narzędzie uznają możliwość zabierania głosu na 
zgromadzeniach akcjonariuszy. 

Z kolei Ch. Mallin8 przyjrzała się dwóm największym brytyjskim fundu-
szom emerytalnym oraz ich zaangażowaniu w ład korporacyjny w spółkach, 
w których posiadają swoje udziały. Najczęściej aktywność funduszy dotyczyła 
pozycji związanych z odwołaniem i wyborem nowych członków rad dyrek-
torów, ustalenia wysokości ich wynagrodzenia oraz decyzji związanych ze 
zmianami struktury własnościowej. Wniosek płynący z badania jednoznacznie 
wskazuje, że prawo do głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy 
to najważniejsze i najbardziej skuteczne narzędzie inwestorów mniejszościo-
wych do ochrony swoich interesów. 

5 S. Wahal, Public Pension Fund Activism and Firm Performance, Arizona State University, 
Arizona 2007.

6 D. Del Guerio, J. Hawkins, The Motivation and Impact of Pension Fund Activism, Journal 
of Financial Economics 1994/52, s. 293–340.

7 S.J. Choi, J.E. Fisch, On Beyond CalPERS: Survey Evidence on the Developing Role 
of Public Pension Funds in Corporate Governance, Vanderbilt Law Review 2008/61/2, 
s. 315–354.

8 Ch. Mallin, Institutional and Other Shareholders, [w:] K. Baker, R. Anderson, Corporate 
governance. A Synyhesis of Theory, Research, and Practice, Kolb Series in Finance, Wiley 
2010, s. 391–408.
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Badanie nad działalnością funduszy emerytalnych prowadzili także 
U. von Arx i A. Schafer9. W swoich rozważaniach wskazują, że rola funduszy 
emerytalnych na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła, ponieważ fundusze 
inwestują coraz więcej środków w spółki akcyjne, w większości stając się ich 
udziałowcami mniejszościowymi. Niejednokrotnie nie dysponują odpowied-
nimi narzędziami pozwalającymi na skuteczny nadzór i kontrolowanie tego, 
co dzieje się w spółce. Jak wynika z analizy, aby zapewnić sobie zyski na 
satysfakcjonującym poziomie, akcjonariusze powinni zacząć współpracować 
i wspólnie egzekwować od kadry zarządzającej spółki konkretne decyzje 
i postanowienia. Jedynie dzięki zwiększeniu liczby posiadanych głosów na 
walnym zgromadzeniu są w stanie przeforsować własne postulaty. 

3. Hipotezy, metoda badania i opis próby

Udział w głosowaniu na walnym zgromadzeniu określa się w literaturze 
przedmiotu10 jako główną formę aktywności akcjonariuszy w obszarze ładu 
korporacyjnego. Ma ona charakter bezpośredni, w odróżnieniu od pośrednich 
form zaangażowania, które polegają na przykład na zapewnieniu udziału 
w pracach rady nadzorczej niezależnym członkom, dbającym o interesy spółki 
i wszystkich akcjonariuszy. 

Prawo do głosowania jest podstawowym przywilejem wynikającym z po-
siadania akcji spółki i fundamentalnym elementem kontroli nad nią. Cześć 
akcjonariuszy bierze bezpośredni udział w głosowaniach, część głosuje za 
pośrednictwem pełnomocnika. W wielu krajach wysokorozwiniętych widoczny 
jest trend coraz częstszego korzystania przez inwestorów instytucjonalnych 
z prawa do głosowania na walnych zgromadzeniach spółek portfelowych. 
Najczęściej z tego instrumentu ładu korporacyjnego korzystają akcjonariusze 
w Stanach Zjednoczonych. 

Wydaje się, że zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych, w szcze-
gólności funduszy emerytalnych, w ład korporacyjny spółek portfelowych 
powinno się zwiększać także w Polsce, gdyż walne zgromadzenie akcjona-
riuszy jako organ spółki akcyjnej ma tu większe uprawnienia – podobnie jak 

 9 U. von Arx, A. Schafer, The Influence of Pension Funds on Corporate Governance, CER-
ETH Center of Economic Research at ETH Zurich 2007/7/63.

10 Ch. Mallin, Institutional..., s. 391–408.
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w niektórych krajach europejskich takich jak: Wielka Brytania, Francja oraz 
Włochy – niż w Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z prawa głosu na wal-
nych zgromadzeniach pozwala na wywieranie ograniczonego wpływu na takie 
sprawy spółki jak: podział zysku, zmiany statutu spółki, akceptacja fuzji czy 
sprzedaż aktywów trwałych. W Stanach Zjednoczonych takie decyzje podej-
mowane są przez radę dyrektorów i nie stanowią przedmiotu głosowania na 
walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. 

Wedle zaleceń Unii Europejskiej, korzystanie z prawa głosu na walnych 
zgromadzeniach jest głównym narzędziem niedopuszczającym do naruszania 
praw mniejszości przez akcjonariusza większościowego. A ochrona praw ak-
cjonariuszy mniejszościowych stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań ładu 
korporacyjnego w Polsce. Liczne zmiany prawne wprowadzone w Kodeksie 
spółek handlowych w roku 2009 sprawiły, że inwestorzy instytucjonalni mogą 
być bardziej skłonni do korzystania z prawa głosu. Dzięki zmianom prawnym, 
ułatwiającym korzystanie z prawa głosu, fundusze emerytalne nie muszą 
wybierać pomiędzy płynnością ich środków lokowanych w akcjach spółek 
a kontrolą nad nimi. 

W niniejszym badaniu podjęto próbę przeanalizowania, czy prywatne 
fundusze emerytalne (OFE) angażują się w ład korporacyjny spółek portfelo-
wych poprzez udział w głosowaniu na walnych zgromadzeniach akcjonariu-
szy. W szczególności, zostanie sprawdzona hipoteza, że fundusze emerytalne 
wstrzymują się od głosu lub głosują przeciwko uchwałom w sprawach mo-
gących naruszyć prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Zostanie również 
ocenione, czy na skutek nowelizacji KSH z roku 2009, wzmacniającej pozy-
cję akcjonariuszy mniejszościowych, zmienił się sposób głosowania kwestii 
związanych z ładem korporacyjnym na walnych zgromadzeniach spółek 
portfelowych w roku 2012. 

W badaniu wykorzystano dane Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego 
Aviva, zarządzającego funduszem Aviva OFE. Jest to jeden z największych, 
obok OFE ING, funduszy emerytalnych w Polsce, z aktywami rzędu 66 710 mln 
PLN w roku 2013. Daje to udział w całym rynku OFE na poziomie ponad 15%11.

W analizie przebadano wszystkie 209 sprawozdań z walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy spółek z portfela Aviva OFE z roku 2007 i z roku 2012. Dokona-
no podziału uchwał, nad którymi głosował przedstawiciel Aviva OFE, na 17 ka-
tegorii (zob. zał. 1). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 kwietnia 

11 KNF, Dane z raportów finansowych OFE i PTE, 31.12.2012 r. 
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2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych12, są 
one zobligowane do publikacji na stronie internetowej wykazu głosowań na 
walnych zgromadzeniach, w których brały udział w roku poprzedzającym. 
Wykaz taki musi zostać opublikowany najpóźniej do końca czerwca każdego 
roku. Fundusze emerytalne muszą podać informacje o sposobie głosowania 
w sprawie wszelkich uchwał dotyczących organów spółki, jej organizacji, 
a także jej sytuacji majątkowej. 

Dane zostały zgromadzone za dwa okresy. Pierwszy, obejmujący rok 2007, 
wybrano ze względu na dobrą koniunkturę gospodarczą. We wszystkich kwar-
tałach tempo wzrostu PKB w Polsce kształtowało się w przedziale 6,5%–7,5%, 
co daje przeciętny wynik na poziomie 6,7%. Nie gorzej wyglądała sytuacja na 
polskim rynku finansowym, indeks WIG odnotował rekordowy wynik w swojej 
historii, osiągając 7 lipca 2007 r. poziom 67 568,51 pkt. 

Drugi okres – rok 2012 – został uwzględniony w badaniu, ponieważ od-
zwierciedlał nastroje rynkowe po kryzysie finansowym. W 2012 roku tempo 
wzrostu PKB w Polsce kształtowało się we wszystkich kwartałach między 
1% a 3,5%, co daje średnią na poziomie 2%. Nieporównywalnie gorzej, 
w zestawieniu z 2007 rokiem, wypadł także WIG z rekordem 47 429,69 pkt. 
W konsekwencji zestawienie tych dwóch, tak odmiennych od siebie, lat 
stawia kolejne pytanie: czy fundusze emerytalne, mając w pamięci ostatni 
kryzys finansowy, ostrożniej i dogłębniej przyglądały się działaniom spółek 
portfelowych w roku 2012. 

4. Wyniki badań empirycznych

W roku 2007 Aviva OFE posiadał udziały w 94 spółkach publicznych. 
W 3 spółkach był jednym z największych akcjonariuszy, ale w żadnej z nich 
udział funduszu nie przekraczał 12% akcji, a przez to nie mógł on samodzielnie 
wpływać na decyzje spółki. W roku 2012 w portfelu Aviva OFE znalazło się 
141 spółek. W 6 spółkach fundusz był jednym z największych akcjonariuszy, 
mimo że w żadnej z nich nie miał statusu mniejszości blokującej, która pozwa-
lałaby mu przeciwstawić się decyzjom spółki wymagającym kwalifikowanej 
większości.

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych 
funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2011 r, Nr 284, poz. 1670). 



368 Agnieszka SŁOMKA-GOŁĘBIOWSKA, Kinga KRYSTIAŃCZUK

Aviva OFE skorzystał z prawa głosu w 46 spółkach portfelowych, głosując 
nad 980 uchwałami. W przytłaczającej większości (86% uchwał) przedsta-
wiciele funduszu głosowali zgodnie z kierunkiem wskazanym przez zarządy 
spółek. W przypadku 12% uchwał fundusz wstrzymał się od głosu. Bardzo 
rzadko decydował się głosować przeciwko uchwałom przedłożonym na walne 
zgromadzenie – 2%. W roku 2012 liczba uchwał, do głosowania nad którymi 
przystąpili przedstawiciele Aviva OFE na walnych zgromadzeniach w 101 spół-
kach, wzrosła dwukrotnie – do 1822. Głosy rozkładały się jednak podobnie (por. 
tab. 1). Nadal przytłaczająca większość (89%) uchwał głosowanych na walnych 
zgromadzeniach spółek portfelowych została poparta przez Aviva OFE. Zwięk-
szył się niemal dwukrotnie odsetek uchwał, przeciwko którym opowiedział się 
fundusz (3,5%). Zmniejszył się za to procentowy udział uchwał, od głosowania 
nad którymi wstrzymali się przedstawiciele PTE Aviva (7,5%). Oznacza to, że 
w roku 2007 fundusz częściej nie zgadzał się z treścią postanowień przedłożo-
nych na walne zgromadzenie, głosując przeciwko lub wstrzymując się od głosu.

TABELA 1: Wyniki głosowań na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek portfelowych 
Aviva OFE w roku 2007 i w roku 2012

Suma Z P W Suma Z P W
2007 2012

I 107 107 0 0 216 212 0 4
II 433 422 0 11 724 690 2 32
III 41 37 1 3 76 69 4 3
IV 10 7 0 3 10 9 0 1
V 98 38 4 56 300 203 18 79
VI 11 5 4 2 35 23 10 2
VII 75 62 5 8 91 77 11 3
VIII 0 0 0 0 1 1 0 0
IX 10 4 1 5 39 30 7 2
X 1 0 0 0 0 0 0 0
XI 6 0 1 5 7 2 2 3
XII 1 1 0 0 0 0 0 0
XIII 0 0 0 0 1 1 0 0
XIV 6 3 0 3 5 4 0 1
XV 0 0 0 0 3 3 0 0
XVI 0 0 0 0 6 5 1 0
XVII 181 155 3 23 308 295 8 5
Suma 980 841 19 120 1822 1624 63 135

O b j a ś n i e n i a: Z – głosowanie za, P – głosowanie przeciwko, W – wstrzymanie się od 
głosu. Poszczególne kategorie uchwał oznaczone cyframi I–XVII są wyszczególnione w zał. 1.
Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie sprawozdań z walnych zgromadzeń spółek z portfela 
Aviva OFE, http://www.aviva.pl/otwarty-fundusz-emerytalny.html; stan na dzień 31.12.2013 r.
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Najwięcej uchwał (jak wskazuje tab. 1), bo aż 44% w 2007 roku i 40% 
w roku 2012, dotyczyło udzielenia absolutorium członkom organów spółki 
z wykonania przez nich obowiązków. Kolejne miejsce zajmowała kategoria 
uchwał – sprawy pozostałe, odnoszące się do kwestii porządkowych, takich jak: 
wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, ustalenie porządku obrad, 
wybór Komisji Skrutacyjnej czy zatwierdzenie porządku obrad. Udział tych 
głosowań niemal się nie zmienił w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2007. 
Podobnie jak udział głosowań dotyczących uchwał o rozpatrzeniu i zatwier-
dzeniu sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych 
za ubiegły rok obrotowy, które stanowiły około jednej dziesiątej wszystkich 
uchwał głosowanych przez Aviva OFE w obu okresach. 

Najbardziej wzrosła liczba uchwał nad wyborem lub odwołaniem człon-
ków rad nadzorczych lub członków zarządów spółek – z 10% w 2007 do 17% 
w 2012 roku. W ciągu zbadanych pięciu lat zmniejszył się udział z 7% do 5% 
kategorii dotyczącej zmian w statucie spółki. Na niezmienionym poziomie 
pozostał odsetek głosowań dotyczących powzięcia uchwały o podziale zysku 
lub o pokryciu straty. W okresie pięciu lat dwa razy wzrosła liczba uchwał, 
nad którymi głosował fundusz w sprawie wynagrodzeń przyznanych członkom 
organów spółek. Z kolei odsetek uchwał odnoszących się do wypłaty dywi-
dendy pomniejszył się dwa razy. Nowe kategorie, nad którymi nie głosowano 
w 2007 roku, ale rozpatrywano je w roku 2012, dotyczyły emisji obligacji, 
rozwiązania i likwidacji spółki, podziału spółki, zawarcia umowy między 
spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną 
lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, o której mowa w art. 7 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Natomiast kategorie, 
które występowały w 2012 roku, a nie głosowano nad nimi w 2007, dotyczyły 
zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz dalszego 
istnienia spółki powzięte w trybie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 94, poz. 1037; Nr 102, poz. 
1117 oraz z 2003 r., Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276). 

Przeprowadzone analizy sprawozdań z walnych zgromadzeń spółek port-
felowych Aviva OFE pokazują, że najwięcej głosów przeciwnych zebrały 
uchwały dotyczące wynagrodzeń członków zarządu lub rady nadzorczej – za-
równo w roku 2007, jak w 2012. Takie stanowisko odnosiło się do około jednej 
trzeciej uchwał z tej kategorii. Co ciekawe, częściej głosowali przeciwko poli-
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tyce wynagradzania członków organów spółki w roku 2007 niż w roku 2012. 
A jeśli przyjąć, że wstrzymanie się od głosu oznacza również brak aprobaty 
akcjonariusza dla rozpatrywanej sprawy na walnym zgromadzeniu, to w roku 
2007 ponad 50% uchwał dotyczących uposażenia członków zarządu lub rady 
nadzorczej nie uzyskało jej od Aviva OFE. W roku 2012 było to 34%. Może 
to wskazywać, że w okresie kryzysu finansowego polityka wynagradzania 
członków organów spółek jest zwykle dużo bardziej konserwatywna, a przez 
to rzadziej jest oprotestowywana przez akcjonariuszy.

Największy sprzeciw Aviva OFE, jeśli skumulować głosy przeciw i głosy 
wstrzymujące się, budziły uchwały dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości, 
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W roku 2007 fundusz 
nie zaaprobował ani jednej, a w roku 2012 aż 71,5% nie zyskało jego akcep-
tacji. Niewielką akceptację ze strony Aviva OFE uzyskiwały uchwały spółek 
dotyczące podniesienia lub obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji. 
W 2007 roku 60% takich spraw nie zostało popartych przez fundusz, a w roku 
2012 – już tylko 23%. 

Stosunek Aviva OFE do uchwał dotyczących zmiany statutu spółki w za-
sadzie się nie zmienił. W obu okresach 16% uchwał w tej sprawie nie znalazło 
akceptacji przedstawicieli funduszu. Sprzeciw ten był tylko bardziej radykalnie 
wyrażany w roku 2012, poprzez relatywny wzrost udziału głosów przeciwko 
uchwale w porównaniu z głosami wstrzymującymi się. Po dogłębnym zba-
daniu oprotestowanych uchwał, okazuje się, że dotyczyły one zmiany zasad 
w przedmiocie działalności spółki, emisji oraz umarzania i nabywania akcji, 
obowiązków rady nadzorczej oraz kapitału zakładowego. 

Podobnie rzadko, zarówno w roku 2007, jak i w roku 2012, fundusz gło-
sował przeciwko sprawom dotyczącym wyboru lub odwołania członków rad 
nadzorczych lub członków zarządu spółki (odpowiednio: 4% i 6% uchwał). 
W sprawach personalnych przedkładał strategie głosowania wstrzymującego 
się. W ten sposób potraktował 57% uchwał w roku 2007, a w roku 2012 już 
tylko 26%. Może to oznaczać, że do organów spółek były powoływane częściej 
osoby, które cieszyły się zaufaniem rynku kapitałowego.

Uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty oraz pozostałych 
spraw budziły dużo mniejsze wątpliwości Aviva OFE, gdyż odsetek uchwał, 
przeciwko którym głosował fundusz lub oddał głos wstrzymujący się, był mniej-
szy niż 10%. Przy czym w roku 2012 Aviva OFE głosował dwa razy częściej 
przeciwko uchwałom o podziale zysku lub pokryciu starty niż w roku 2007. 
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Pozostałe kategorie uchwał nigdy nie stanowiły istotnego problemu dla 
Aviva OFE, gdyż fundusz nie zagłosował przeciwko. Jedyny wyjątek stano-
wią sprawy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, a dokładniej ze 
spółką dominującą. Ta kategoria uchwał (3 uchwały) pojawiła się na walnych 
zgromadzeniach dopiero w 2012 roku i w jednej spółce (Kruk) fundusz za-
głosował przeciwko niej. Biorąc pod uwagę silnie skoncentrowaną strukturę 
spółek notowanych na giełdzie w Warszawie, zaskoczeniem jest niewielka 
liczba uchwał dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

W kilku kategoriach uchwał, dotyczących takich spraw jak: udzielenie 
absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiąz-
ków, wypłaty dywidendy czy łączenie się spółek, Aviva OFE wykorzystywał 
strategię wstrzymywania się od głosu. Stosował ją najczęściej w roku 2007 
w przypadku łączenia się spółek (50% uchwał) oraz wypłaty dywidendy 
(30% uchwał). Natomiast w roku 2012 odsetek ten zmalał odpowiednio 
do 30% oraz 10%. W roku 2012 podwoił się odsetek uchwał dotyczących 
udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków, od głosowania nad którymi wstrzymał się fundusz. Sytuacja ta 
miała miejsce w dwóch spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w dwóch spół-
kach z udziałem zagranicznego inwestora branżowego oraz jednej, w której 
większościowy pakiet akcji jest w ręku funduszy inwestycyjnych. 

Wydaje się, że Aviva OFE angażuje się w ład korporacyjny poprzez udział 
w głosowanych na walnym zgromadzeniu w sprawy, które mogą naruszać 
jego interesy jako akcjonariusza. Dlatego sposób wynagradzania kadry zarzą-
dzającej czy zbycie nieruchomości najczęściej napotykały na opór funduszu, 
wyrażany w głosowaniach na walnych zgromadzeniach. Ponadto, kwestie 
majątkowe, podejmowane na walnych zgromadzeniach, budziły największe 
obawy Aviva OFE. W roku 2007 ponad 60% uchwał nie zyskało poparcia 
funduszu, który głosował przeciwko lub częściej wstrzymywał się od głosu. 
W roku 2012 odsetek nieakceptowanych uchwał spadł do około 40%. Druga 
kategoria uchwał przedkładanych na walne zgromadzenie przez zarząd, które 
również rzadko akceptował Aviva OFE, dotyczyła zmian w strukturze kapi-
tałowej spółki (por. tab. 2). 
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TABELA 2: Udział (%) poszczególnych grup kategorii uchwał w ogólnej liczbie wszystkich 
uchwał głosowanych przez Aviva OFE na walnych zgromadzeniach spółek portfelowych 
w roku 2007 i w roku 2012

Uchwały  
dot. spraw:

2007 2012
Z P W Z P W

finansowych 95,57% 0,63% 3,80% 96,03% 1,32% 2,65%
personalnych 85,79% 1,48% 12,73% 86,50% 2,83% 10,67%
majątkowych 28,57% 7,14% 57,14% 62,50% 12,50% 25,00%
kapitału 40,00% 10,00% 50,00% 77,50% 17,50% 5,00%
statutowych 82,67% 6,67% 10,67% 84,62% 12,09% 3,30%

O b j a ś n i e n i a: Z – głosowanie za, P – głosowanie przeciwko, W – wstrzymanie się od głosu. 
Kategorie uchwał zostały pogrupowane następująco: finansowe – I, III, IV; personalne – II, V; 
VI; majątkowe – X–XV; dotyczące kapitału – VIII i IX; statutowe – VII.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. sprawozdań finansowych Aviva OFE, http://www.aviva.pl/
otwarty-fundusz-emerytalny.html; stan na dzień 31.12.2013 r.

W kwestiach personalnych, istotnych z punktu widzenia akcjonariuszy, 
takich jak: wybór lub odwołanie członków rad nadzorczych czy udzielenie 
absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
w zasadzie fundusz głosował zgodnie z zarządem. A zdanie odrębne prezen-
tował raczej przyjmując strategię wstrzymywania się od głosu (por. tab. 2). 
Wydaje się to niespójne ze Standardami Ładu Korporacyjnego Aviva OFE, 
gdzie mianowanie i wybór członków rad nadzorczych oraz wyrażanie opinii 
na temat rady nadzorczej i zarządu poprzez udzielanie absolutorium, obok 
emisji dodatkowych akcji, niestandardowych transakcji, traktowane są jako 
kluczowe decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie, w podejmowaniu 
których fundusz deklaruje chęć aktywnego udziału. 

Zastanawiające jest również to, że sprawy finansowe nie budziły obiekcji 
Aviva OFE. Większość uchwał, zarówno w roku 2007, jak i w roku 2012, przed-
łożonych przez zarządy spółek portfelowych znajdowało akceptację funduszu 
(por. tab. 2). Niecałe 2% uchwał dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy, jedynie w roku 2012 natrafiło na brak poparcia 
funduszu, który wstrzymał się od głosu. Głosował on również w większości 
spółek portfelowych za uchwałami o podziale zysku i pokryciu straty. Jedy-
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nie w przypadku uchwał o wypłacie dywidendy wyrażał swój brak aprobaty 
poprzez wstrzymywanie się od głosu. 

Na podstawie przeprowadzanych analiz można stwierdzić, że przed-
stawiciele Aviva OFE znacznie rzadziej w roku 2012, w stosunku do roku 
2007, głosowali niezgodnie z propozycjami przedstawionymi w uchwałach 
przez zarządy spółek portfelowych. Przy czym w roku 2012, w porównaniu 
do roku 2007, jeśli nie akceptowali propozycji zarządu spółki, to głosowali 
częściej przeciwko niż wstrzymywali się od głosu. 

5. Zakończenie

Jeden z wniosków z kryzysu finansowego lat 2007–2009 głosi, że inwe-
storzy instytucjonalni, których udział w akcjonariacie spółek istotnie wzrósł 
w ostatnich kilkudziesięciu latach, powinni angażować się w ład korporacyjny 
spółek portfelowych. Mają bowiem do dyspozycji ważny instrument ładu 
korporacyjnego – prawo do głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. 
Dzięki niemu mają możliwość wydawania opinii o wielu decyzjach podejmo-
wanych przez zarządy spółek, którymi mogą zasugerować się i najczęściej to 
czynią inni uczestnicy rynku kapitałowego. Dlatego korzystanie z prawa głosu 
na walnych zgromadzeniach jest głównym narzędziem niedopuszczającym do 
naruszania praw mniejszości w spółce.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że Aviva OFE angażuje się w ład 
korporacyjny poprzez udział w głosowanych na walnym zgromadzeniu, 
oprotestowując uchwały, które ewidentnie mogą naruszać jego interesy ak-
cjonariusza, np. uchwały dotyczące systemu wynagradzania zarządów spółek 
portfelowych oraz spraw majątkowych. Zaskoczenie budzi, że fundusz w więk-
szości przypadków głosuje zgodnie z zarządem w kwestiach personalnych 
czy sprawach finansowych, np. podziału zysku czy pokrycia starty, mimo 
że w swoich Standardach Ładu Korporacyjnego deklaruje chęć skutecznego 
udziału w mianowaniu i wyborze członków rad nadzorczych. 

Znikoma liczba uchwał dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi 
może świadczyć o naruszaniu praw akcjonariuszy mniejszościowych, którzy 
powinni mieć możliwość wyrażania opinii na ten temat, zwłaszcza w silnie 
skoncentrowanej strukturze akcjonariatu w Polsce. 
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Załącznik 1

I. Dotyczy rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

II. Dotyczy udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków.

III. Dotyczy powzięcia uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty.
IV. Dotyczy wypłaty dywidendy.
V. Dotyczy wyboru lub odwołania członków rad nadzorczych lub członków zarządu spółki.
VI. Dotyczy wszelkich przyznanych wynagrodzeń członkom rad nadzorczych lub członkom 

zarządu spółki.
VII. Dotyczy zmiany statutu spółki.
VIII. Dotyczy emisji obligacji.
IX. Dotyczy podniesienia lub obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji.
X. Dotyczy zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
XI. Dotyczy nabycia i zbycia nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości.
XII. Dotyczy dalszego istnienia spółki, powzięte w trybie art. 397 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 94, poz. 1037; Nr 102, poz. 
1117 oraz z 2003 r., Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).

XIII. Dotyczy rozwiązania i likwidacji spółki.
XIV. Dotyczy łączenia się spółek.
XV. Dotyczy podziału spółki.
XVI. Dotyczy zawarcia umowy między spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej 

zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, o której mowa 
w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

XVII. Dotyczy pozostałych spraw podnoszonych na głosowaniu.

Agnieszka SŁOMKA-GOŁĘBIOWSKA
Kinga KRYSTIAŃCZUK 

PENSION FUNDS AND CORPORATE GOVERNANCE: THE CASE STUDY OF AVIVA OFE 

( S u m m a r y )

The purpose of this study is to examine whether pension funds in Poland, as a significant 
shareholder of listed companies, usually a minority, engage in corporate governance using 
the right to vote at general meetings. In particular, it examines whether pension funds refrain 
from voting or voted against the resolutions on matters which violate their rights of minority 
shareholders. Also, the study makes an attempt to assess whether the recent legal changes have 
altered the nature of the pension funds’ voting behavior. The analysis is based on data from 
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the reports on general meetings of portfolio companies published by Aviva OFE for 2007 and 
for 2012, when the fund took the vote on the 980 and the 1822 respectively. The research results 
show that Aviva OFE was involved in corporate governance through voting at the general 
meeting being against resolutions, which clearly violated the interests of the shareholder, such 
as related to the executive remuneration and property issues. It is interesting that in most cases 
the fund voted with management on personnel matters or financial matters such as distribution 
of profit or coverage starts, even though their Corporate Governance Standards declare their 
willingness to participate effectively in the nomination and appointment of supervisory boards 
members. There was almost none of the resolutions relating to transactions with related parties, 
which may indicate a violation of the rights of minority shareholders, who should be able to 
express an opinion on this subject especially in highly concentrated ownership structure of listed 
companies in Poland.
Keywords: shareholder activism, institutional investors, voting at the general meeting
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