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1. Wstęp

Pierwsze wprowadzenie akcji do publicznego obrotu nazywane jest de-
biutem giełdowym lub IPO (ang. Initial Public Offering). Generalnie przed-
siębiorstwa decydują się na debiut giełdowy z dwóch powodów: 

 – w celu zwiększenia kapitałów przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na 
nowe inwestycje (oferta pierwotna),

 – w celu zwiększenia funduszy istniejących udziałowców – w tym fundu-
szy Venture Capital, rządu, przy prywatyzacji (oferta wtórna).

Nabywcy akcji w ofercie pierwotnej oczekują, że przedsiębiorstwo posiada 
atrakcyjne programy inwestycyjne, dzięki którym ich fundusze zostaną dobrze 
zainwestowane, przynosząc ponadprzeciętne korzyści. Natomiast nabywcy 
akcji w ofercie wtórnej są przekonani, że kapitały już są dobrze ulokowane 
(w istniejących aktywach), tak że kupując akcje nawet powyżej ich wartości 
nominalnej, uzyskają stopę zwrotu wyższą od kosztu ich kapitału. 

Jednak z wchodzeniem firm na giełdę związany jest szereg niewystarcza-
jąco dotąd wyjaśnionych zjawisk, z których szczególne zainteresowanie budzą 
dwa. Pierwszym jest tzw. zysk pierwszego dnia, tj. powszechne, występujące 
pod koniec pierwszego dnia notowań, zawyżenie ceny akcji debiutujących 
przedsiębiorstw względem ceny emisyjnej. Jednymi z pierwszych, którzy 
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zbadali to zjawisko byli Ibbotson i in. (1994), a przegląd wyników badań 
przeprowadzonych w różnych krajach, dowodzących powszechności tego 
zjawiska, podali Jenkinson i Ljungqvist (2001). Ostatnie badania potwierdza-
jące to zjawisko dla rynku polskiego przeprowadzili Jewartowski i Lizińska 
(2012). Drugim zjawiskiem jest powszechne występowanie długoterminowego 
zwrotu z akcji debiutujących na giełdzie przedsiębiorstw niższego od zwrotu 
z indeksów giełdowych. Wykazały to wczesne wyniki uzyskane przez Ritter 
(1991) oraz Ritter i Welch (2002) dla przedsiębiorstw debiutujących w USA. 
Podobne wyniki uzyskano dla Wielkiej Brytanii: Levis (1993), Espenlaub 
i in. (2000); Francji: Chahine (2008); Hiszpanii i Niemiec: Jaskiewicz i in. 
(2005). Przekrojowe badania, potwierdzając występujące zaniżenie wyników 
inwestowania w akcje IPO, w stosunku do wyników inwestowania w zdy-
wersyfikowany portfel rynkowy, dla 15 państw europejskich przeprowadzili 
Gajewski i Gresse (2006). Także w Polsce badania, które przeprowadzili: 
najpierw Aussenegg (2000), Jelic i Briston (2003), Lyn i Zychowicz (2003), 
a ostatnio Jewartowski i Lizińska (2012), potwierdziły to zjawisko. Przyczyn 
występowania tych zjawisk wielu autorów – Ritter i Welch (2002), Gajewski 
i Gresse (2006), Ljungqvist (2004) – upatruje w czynnikach behawioralnych, 
związanych z popełnianiem przez inwestorów systematycznych błędów, które 
wzajemnie się nie znoszą, a wprost przeciwnie: sprawiają, że racjonalność 
przeciętnego inwestora jest zaburzona. 

Omówionych powyżej zjawisk: zysku pierwszego dnia i długotermino-
wego zwrotu niższego od zwrotu z indeksu, nie można jednak rozpatrywać 
osobno, gdyż ich przyczyny mogą mieć to samo źródło – błędy behawioral-
ne popełniane przez inwestorów, wpływające na ich nieracjonalne decyzje 
związane z nabywaniem akcji nowych emisji. Zła ocena spółki w momencie 
debiutu i powierzenie jej zbyt dużych ilości kapitału będą wywierały wpływ 
na efektywność inwestowania i osiągania długoterminowych sukcesów. 
W związku z powyższym, kluczowe znaczenie ma ocena realności efektywne-
go zainwestowania uzyskanych podczas debiutu funduszy oraz warunków, na 
jakich nowi inwestorzy powierzają emitentom swoje fundusze. Sprzyjać temu 
może właściwe raportowanie sytuacji finansowej debiutujących spółek oraz 
parametrów nowej emisji, gdyż – zgodnie z teorią finansów behawioralnych 
– sposób podania informacji wywiera duży wpływ na jej percepcję. Problem 
ten dostrzegają również Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, które 
– wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym inwestorów, jak również 



Raportowanie parametrów emisji warunkiem wzrostu racjonalności inwestorów 43

w celu zminimalizowania popełnianych przez nich błędów – wydały: Dyrek-
tywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku 
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych1 
oraz Rozporządzenie Komisji nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w pro-
spektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam2. W podanej 
Dyrektywie pkt 20 mówi: „Takie informacje, które muszą być wystarczające 
i możliwie najbardziej obiektywne w zakresie sytuacji finansowej emitenta 
i praw związanych z papierami wartościowymi, powinny być przedstawiane 
w zrozumiałej formie umożliwiającej łatwą analizę.”, a w pkt 21 podano: 
„Informacja jest kluczowym elementem ochrony inwestorów; w prospekcie 
emisyjnym powinno znajdować się podsumowanie zawierające podstawowe 
właściwości i przedstawiające ryzyko związane z emitentem, wszelkimi 
poręczycielami i papierami wartościowymi. W celu zapewnienia łatwego 
dostępu do tych informacji, podsumowanie powinno być napisane językiem 
nietechnicznym i zwykle objętość nie powinna przekraczać 2500 wyrazów 
w języku, w jakim prospekt emisyjny został pierwotnie sporządzony”. W Roz-
porządzeniu zaś w pkt 2 uzupełniono: „W zależności od rodzaju emitenta 
i typu papierów wartościowych należy ustanowić klasyfikację minimalnych 
wymogów informacyjnych, odpowiadającą schematom, które są najczęściej 
stosowane w praktyce”. 

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie konieczności umieszczania 
w podsumowaniu prospektu emisyjnego, zgodnie z sugestią zawartą w Roz-
porządzeniu KE, informacji o konsekwencjach wynikających z płacenia 
przez inwestorów ceny emisyjnej wyższej od ceny nominalnej. Nośnikiem 
takiej informacji może być zaproponowany w artykule „wskaźnik przejęcia”. 
Dodatkowo należy umieszczać informacje o wielkości emisji w stosunku do 
posiadanych kapitałów. Konieczność ta wynika z następujących przesłanek: 
1) mechanizm agio sprawia, że duża część kapitału wnoszonego przez no-

wych akcjonariuszy pracuje na akcje dotychczasowych akcjonariuszy, 
w związku z czym tylko zainwestowanie nowego kapitału w inwestycje 
przynoszące stopę zwrotu wielokrotnie przewyższającą średnią rynkową 

1 Dz.U. UE L 345/64 z dn. 31.12.2003 r.
2 Dz.U. UE L 149/1 z dn. 30.4.2004 r.
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umożliwiłoby uzyskanie przez nowych akcjonariuszy stopy zwrotu na 
oczekiwanym poziomie;

2) brak jasnych informacji o wielkości pozyskiwanego kapitału, w stosunku 
do posiadanego, sprzyja popełnieniu wielu błędów behawioralnych przez 
nowych inwestorów, w wyniku czego powierzają oni swoje kapitały de-
biutującym przedsiębiorstwom w takiej ilości, że istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że emitenci nie będą w stanie efektywnie go zainwestować.
Cel artykułu realizowany będzie w dwóch krokach. W pierwszej kolejności, 

na przykładzie spółki SELENA FM SA, debiutującej na GPW w 2008 roku, 
zaprezentowane zostaną konsekwencje wynikające z płacenia przez inwestorów 
ceny emisyjnej wielokrotnie przewyższającej cenę nominalną akcji. Przykład 
ten posłuży do zaproponowania wskaźnika, którego wartość poznawcza synte-
tycznie ujmuje powyższe konsekwencje. W kolejnym kroku zostanie wykazane, 
że zjawiska omówione na przykładzie spółki SELENA FM SA występują 
powszechnie na GPW, co rodzi konieczność podjęcia działań ograniczających 
ich negatywne skutki dla inwestorów zgodnie z intencją podanej wcześniej 
Dyrektywy 203/71/WE. 

Badania zostały przeprowadzone na próbie 100 przedsiębiorstw debiu-
tujących na GPW w latach 2006–2008. Wybrano przedsiębiorstwa, których 
debiut na GPW połączony był z nową emisją akcji. Badania ograniczono do 
przedsiębiorstw debiutujących w okresie ostatniej hossy, ze względu na chęć 
uchwycenia zjawisk charakterystycznych dla tego okresu.

2. Konsekwencje płacenia przez inwestorów ceny emisyjnej  
wielokrotnie przewyższającej cenę nominalną –  

przykład SELENA FM SA

W 2008 roku Przedsiębiorstwo Selena FM SA przeprowadziło publiczną 
ofertę 5 mln akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Debiut na GPW miał 
miejsce 18.04.2008 r. Cena emisyjna wynosiła 33 zł, a cena zamknięcia w dniu 
debiutu PDA wyniosła 32,25 zł. Jak widzimy w tab. 1, w wyniku nowej emisji 
akcji, kapitał zakładowy spółki wzrósł z 886 tys. zł do 1136 tys. zł, a więc 
o 28%. Nowi akcjonariusze uzyskali 22% udziału w kapitale zakładowym 
spółki. Jednak, sprzedając 22% udziałów, pierwotni właściciele spółki zwięk-
szyli kapitały własne aż o 382%. 
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I tutaj rodzą się dwie podstawowe wątpliwości. Czy inwestorzy zdawali 
sobie sprawę ze skali kapitałów, jakie powierzają spółce, oraz z konsekwencji 
związanych z mechanizmem księgowania agio?

Pierwsza wątpliwość związana jest ze skalą pozyskanych w trakcie emisji 
kapitałów własnych. Jak już wspomniano wcześniej, w wyniku emisji zwięk-
szono kapitały własne o 382%. Wzrost kapitałów własnych o 328% oznacza 
zwielokrotnienie skali działalności w krótkim okresie. Czy jakakolwiek firma 
jest w stanie przeprowadzić to w sposób bezproblemowy nie marnując pozy-
skanych środków? 

TABELA 1: Bilans przedsiębiorstwa Selena FM SA na dzień 31.12.2008 (dane w tys. zł)

Rok  
zakończenia 
2008.12.31

Rok  
zakończenia 
2007.12.31

Zmiana
2008/2007

AKTYWA 197 235 84 838 232% 
I. Aktywa trwałe 86 752 75 917 114%
II. Aktywa obrotowe 110 483 8 921 1 238%

PASYWA 197 235 84 838 232%
I. Kapitał własny 196 345 40 755 482%

1. Kapitał zakładowy 1 136 886 128%
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 

(wielkość ujemna)   

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)   
4. Kapitał zapasowy 201 156 32 630 616%
5. Kapitał z aktualizacji wyceny   
6. Pozostałe kapitały rezerwowe   
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych  –694 
9. Zysk (strata) netto –5 947 7 933 

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obroto-
wego (wielkość ujemna)   

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 890 44 083 2%
1. Zobowiązania długoterminowe 42 554
2. Zobowiązania krótkoterminowe 890 1 529 58%

Ź r ó d ł o: SELENA FM SA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 
2008 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, http://www.selena.com/; stan na dzień 
10.02.2014 r.
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Druga wątpliwość jest jeszcze ważniejsza. Z jaką stopą zwrotu powinny 
zostać zainwestowane pozyskane w trakcie emisji kapitały, aby nabywca, 
płacący za nie 660-krotność ich wartości nominalnej (cena nominalna wynosi 
0,05 zł, a cena emisyjna 33 zł), uzyskał przynajmniej stopę zwrotu na poziomie 
średniej rynkowej. Z każdych 33 zł zapłaconych za akcję tylko 0,05 zł zosta-
nie zaksięgowane na kapitale podstawowym i będzie miało wpływ na udział 
w podziale zysków. Natomiast pozostałe 32,95 zł – po pomniejszeniu jeszcze 
o koszty emisji – zostanie zaksięgowane na kapitale zapasowym i prawa do 
tej części będą mieli wszyscy akcjonariusze proporcjonalnie do posiadanych 
udziałów w kapitale podstawowym. 

Podsumowując opisane konsekwencje, widzimy, że nowi akcjonariusze 
zapłacili za 1 zł wartości nominalnej akcji 660 zł, natomiast po zaksięgowaniu 
nowej emisji, na jedną złotówkę posiadanego kapitału podstawowego przypada 
już tylko 172,81 zł (tab. 2), czyli nastąpił per saldo przepływ praw do kapitału 
od nowych akcjonariuszy do akcjonariuszy pierwotnych (starych). Możliwy 
jest oczywiście przepływ w odwrotną stronę, gdyby relacja ceny emisyjnej do 
nominalnej (CE/CN) była niższa od relacji wartości księgowej do ceny nomi-
nalnej (CK/CN). Skalę tego przepływu obliczymy, dzieląc relację cena emisyjna 
do ceny nominalnej przez relację wartość księgowa do ceny nominalnej, czyli:

 
172,81

660 = 0,26 (26%)

TABELA 2: Pozostałe kapitały własne przed i po emisji

 Po emisji Przed emisją
Kapitał własny 196 345 40 755 
– Kapitał zakładowy 1 136 886 
= Pozostały kapitał własny 195 209 39 869 
Ilość akcji 22 724 000 17 724 000
Cena nominalna akcji 0,05 0,05
Cena emisyjna akcji 33
Wartość księgowa jednej 
akcji 8,64 2,30

Cena emisyjna/cena 
nominalna (CE/CN) 660

Wartość księgowa/cena 
nominalna 172,81 45,99

Ź r ó d ł o: oprac. własne.
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Otrzymany wynik 0,26 pokazuje jaka część kapitałów wniesionych przez 
nowych akcjonariuszy będzie pracowała na ich akcje. Pozostała część została 
przejęta przez pierwotnych akcjonariuszy i będzie pracowała na korzyść ich 
udziałów. Jeżeli zatem tylko 26% wniesionych przez nowych akcjonariuszy 
kapitałów będzie pracowało na ich udziały, to aby mogli oni uzyskać stopę 
zwrotu z kapitału na poziomie średniej rynkowej, przedsiębiorstwo musiałoby 
zainwestować wniesione przez nich kapitały w inwestycje, które przyniosą 
stopę zwrotu czterokrotnie przewyższającą średnią rynkową, co oczywiście 
rodzi wątpliwości co do realności takich przedsięwzięć.

Można w takim razie stworzyć wskaźnik, umownie nazwany „wskaźnikiem 
przejęcia”, który pozwoli bezpośrednio śledzić konsekwencje wynikające 
z mechanizmu agio dla nowych akcjonariuszy.

gdzie:
CK – wartość (cena) księgowa jednej akcji po zaksięgowaniu nowej emisji,
CN – cena nominalna jednej akcji,
CE – cena emisyjna jednej akcji.

Dla powyższego przykładu uzyskamy:

Uzyskany wynik jest oczywiście identyczny jak wyżej.
Przeprowadzona na powyższym przykładzie analiza warunków przepro-

wadzenia nowej emisji akcji przez spółkę debiutującą na giełdzie uwypukla 
dwa ważne aspekty związane z emisją, a mające kolosalne znaczenie dla oceny 
emisji z punktu widzenia nowych inwestorów. Pierwszy to ilość kapitałów, 
jakie powierza się spółce w wyniku przeprowadzonej emisji, w stosunku do 
kapitałów posiadanych. Natomiast drugi związany jest z ilością kapitału, jaka 
będzie pracowała na akcje nowych inwestorów, w stosunku do ceny jaką za 
nie zapłacili.
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3. Powszechność występowania zjawisk omówionych  
na przykładzie SELENA FM SA

W punkcie tym zostanie potwierdzona hipoteza, że inwestorzy powszechnie 
powierzają debiutującym spółkom wielokrotnie więcej kapitału, niż posiadały 
one przed emisją, oraz, że tylko stosunkowo mała część kapitału wniesionego 
przez nowych inwestorów będzie pracowała na ich akcje.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 100 spółek debiutujących w la-
tach 2006–2008. Próbę ograniczono do spółek, których debiut połączony był 
z nową emisją akcji. Z próby wyłączono te spółki, których dane uniemożliwiały 
uzyskanie porównywalności spółek. Łącznie w latach 2006–2008 debiutowały 
152 spółki, z których 128 debiut łączyło z nową emisją akcji. Badaniami objęto 
100 spółek, co stanowi 78,1% wszystkich debiutujących spółek emitujących 
nowe akcje. Badania ograniczono do lat ostatniej hossy, ze względu na chęć 
uchwycenia zjawisk charakterystycznych dla tego okresu (tab. 3). 

TABELA 3: Podstawowe statystyki efektów nowych emisji w latach 2006–2008 (wielkość 
próby 100)

Średnia Mediana Min. Maks. Odch. 
std.

Wsp. 
zmn.

% sprzedaży udziałów 26% 21% 0,41% 96% 16% 0,63
% przyrostu KW 293% 185% 0,11% 2342% 336% 1,15
% przyrostu KW /  
% sprzedaży udziałów 11,60 8,38 0,01 105,96 13,38 1,15

Cena księg. /cena nom. 27,14 14,59 0,19 177,14 36,51 1,35
Cena emis. / cena nom. 88,90 35,50 1,80 720,00 134,11 1,51
Wskaźnik przejęcia 0,42 0,39 0,10 1,45 0,21 0,49
Przyrost wartości 
księgowej akcji 273% 230% 9% 1045% 179% 0,65

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Jak widać w tab. 3, przedsiębiorstwa debiutujące w okresie hossy 2006–
–2008 przeciętnie sprzedały 26% udziałów, co prawdopodobnie nie mogło 
mieć wpływu na zmianę posiadanych pakietów kontrolnych. Jednak sprze-
dając 26% udziałów (jest to wielkość dosyć charakterystyczna dla debiutów 
z tego okresu, gdyż współczynnik zmienności jest stosunkowo niski – 0,63), 
przeciętnie prawie czterokrotnie zwiększały wartość posiadanych kapitałów 
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własnych (przyrost o 293%, a w skrajnym przypadku – nawet o 2342%). 
Gdyby założyć, że debiutujące przedsiębiorstwa utrzymają dotychczasową 
strukturę zadłużenia, to efektywne zainwestowanie pozyskanych kapitałów 
oznaczałoby czterokrotny wzrost skali działalności w krótkim okresie. Czy 
jest to realne? Przeciętnie każdy 1% sprzedanych udziałów zwiększał kapitały 
własne badanych spółek o 11,6%. Powierzenie tak dużej ilości kapitałów przez 
nowych inwestorów, w stosunku do kapitałów posiadanych przez emitentów 
przed debiutem, oznacza, iż albo nowi inwestorzy nie mieli takiej świadomości, 
albo wierzyli, że debiutujące przedsiębiorstwa posiadają tak wielkie i atrak-
cyjne programy inwestycyjne, że kapitały zostaną efektywnie zainwestowane. 
Drugim ważnym parametrem, opisującym efekty uzyskane podczas nowej 
emisji, jest opisany wcześniej wskaźnik przejęcia. Przeciętnie wyniósł on 0,42 
(współczynnik zmienności – 0,49). Z punktu widzenia nowych inwestorów, 
im jest on niższy, tym dla nich jest gorzej. Najniższą uzyskaną wartością tego 
wskaźnika było 0,1. Wskaźnik przejęcia na poziomie 0,42 oznacza, że 58% 
kapitału wniesionego przez nowych inwestorów przejęli starzy inwestorzy, 
w związku z czym, na każdą akcję wniesioną przez nowych inwestorów 
będzie pracowało tylko 42% wniesionych przez nich kapitałów. Oznacza to 
także, że aby nowi inwestorzy uzyskali stopę zwrotu na poziomie średniej 
rynkowej, przedsiębiorstwo musiałoby zainwestować pozyskane kapitały 
z efektywnością 2,4-krotnie przewyższającą średnią rynkową stopę zwrotu. 
Oczekiwanie, że debiutujące przedsiębiorstwa są w stanie zainwestować tak 
duże ilości kapitału z tak wysoką efektywnością oznacza albo wielką naiw-
ność nowych inwestorów, albo – jak już wspomniano – brak świadomości 
wszystkich konsekwencji wynikających z płacenia ceny emisyjnej będącej 
wielokrotnością ceny nominalnej, co mogło wynikać m.in. ze złej prezentacji 
informacji finansowych w prospekcie emisyjnym. 

4. Podsumowanie

Przedsiębiorstwa wchodzą na giełdę bądź to w celu pozyskania kapitałów 
na nowe inwestycje, bądź też – sprzedaży już posiadanych akcji i zwiększenia 
funduszy udziałowców. Inwestorzy w debiutujących spółkach widzą dobrą 
inwestycję (bez tego debiuty kończyłyby się niepowodzeniami). Giełda będzie 
efektywnie spełniała swoje funkcje, gdy równowaga pomiędzy sprzedającym 
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(debiutującym przedsiębiorstwem) a kupującym (nowym inwestorem) będzie 
miała podłoże merytoryczne, uwarunkowane tym, aby, po pierwsze, obie strony 
miały jednakowe informacje mające wpływ na wartość oferowanych akcji, 
a po drugie, aby inwestorzy zachowywali się racjonalnie. Niestety, jak poka-
zują liczne badania, w tym również zaprezentowane w niniejszym artykule, 
w postępowaniu inwestorów trudno dopatrzyć się racjonalności. Nabywając 
akcje debiutujących spółek po cenie wielokrotnie przewyższającej ceny nomi-
nalne, powierzają debiutującym spółkom niewiarygodnie duże – w stosunku 
do posiadanych – ilości kapitału, co praktycznie uniemożliwia efektywne jego 
zainwestowanie w krótkim okresie. Z drugiej strony, płacą oni cenę emisyjną 
wielokrotnie przewyższającą cenę nominalną, co powoduje, że tylko niewielka 
część wniesionego przez nich kapitału księgowana jest na kapitale podstawo-
wym i decyduje o nabytych udziałach. Większość kapitału wniesionego przez 
nowych inwestorów księgowana jest w postaci agio na kapitale zapasowym, do 
którego prawa mają wszyscy akcjonariusze – proporcjonalnie do posiadanych 
udziałów. W wyniku tego starzy inwestorzy przejmują prawa do dużej części 
kapitału wniesionego przez nowych inwestorów, co oznacza, że relatywnie 
mniej kapitału pracuje na ich udziały niż wynikałoby to z ceny jaką zapłacili. 
Osłabieniu negatywnych skutków złej oceny nowych emisji przez inwestorów, 
a tym samym tworzeniu warunków sprzyjających wzrostowi ich racjonalności, 
służyć ma Dyrektywa 2003/71/WE oraz towarzyszące jej Rozporządzenie 
nr 809/2004. Zaleca ona, aby kluczowe informacje o sytuacji finansowej emi-
tenta i prawach związanych z papierami wartościowymi umieszczać, w zro-
zumiałej formie, napisane nietechnicznym językiem, umożliwiającym łatwą 
analizę, w podsumowaniu prospektu emisyjnego. Dodatkowo Rozporządzenie 
zaleca ustanowienie minimalnych wymogów informacyjnych, odpowiadają-
cych schematom najczęściej stosowanym w praktyce. Przychodząc w sukurs 
tym zaleceniom i biorąc pod uwagę zjawiska, jakie towarzyszą debiutom 
giełdowym, wykazane w niniejszym artykule, zdaniem autora, należy wska-
zać jedne z kluczowych informacji o nowej emisji akcji, które powinny być 
umieszczane w podsumowaniu prospektu emisyjnego: planowana wielkość 
pozyskanego kapitału w stosunku do posiadanego oraz opisany w artykule 
współczynnik przeniesienia, który odzwierciedla przewidywaną stopę przejęcia 
przez dotychczasowych udziałowców kapitałów wnoszonych przez nowych 
inwestorów. Informacje te powinny wchodzić w zakres minimalnych wymogów 
informacyjnych zawartych w podsumowaniu prospektu emisyjnego.
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Tadeusz DUDYCZ

REPORTING EMISSIONS PARAMETERS AS A CONDITION OF A GROWTH  
OF THE INVESTORS RATIONALITY

( S u m m a r y )

This article shows that investors generally accept the issue price of the shares significantly 
exceeding its nominal price. A relatively large excess of the issue price over the par value (the 
share premium account), in turn, creates adverse effects for new investors, such as the takeover 
of rights by old investors, new investors contributing a disproportionately large share of the 
capital, which is often in excess of the company’s holdings. This makes it unlikely that compa-
nies are able to efficiently invest this capital. This article suggests , in order to satisfy Directive 
2003/71/EC, companies need to include in the summary prospectus the value of the proposed 
takeover ratio and information about the capital obtained in relation to the equity.
Keywords: IPO, prospectus, WSE, share premium
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