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INNOWACYJNE METODY W PROCESACH 
WYKUPU PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie

W publikacji zaprezentowano niezwykle istotne elementuyprzekształceń 
przedsiębiorstw, którymi są wykupy menadżerskie. W  języku angielskim 
wykupy określane są jako managers redemption. Wśród wielu form tego typu 
przekształceń przedsiębiorstw, do opisu wybrano wykupy podstawowe typu 
Management Buy Out – MBO i Management Buy In – MBI oraz te najbardziej 
innowacyjne Spin-Off  – wydzielenie części fi rmy i  Turn Around – zmiana bran-
ży. W artykule wyeksponowano również wykupy sprowadzające się do nabycia 
przedsiębiorstwa przez ich załogi. W języku angielskim ten typ przekształceń 
określa się jako Employment Buy Out – EBO oraz Management Employment 
Buy Out – MEBO. W polskiej nomenklaturze pojęciowej przedsiębiorstwa takie 
określa się jako społeczne lub pracownicze.  

Zarówno procesy nabywania przedsiębiorstw przez pracowników, nazywa-
ne też spółkami pracowniczymi, jak i spółki innowacyjne staną się niezwykle 
popularne w polskiej gospodarce. Doświadczenia Kopalni Silesia i Miejskich 
Zakładów Autobusowych w Kielcach wskazują na znaczące sukcesy tych pod-
miotów prawa handlowego. Co więcej, opory przed tego typu przekształceniami 
ze strony związków zawodowych oraz władz państwowych i samorządowych 
wyraźnie maleją. Warto podkreślić, że spółki pracownicze mogą stać się wyraź-
nym antidotum na strajki, zwłaszcza że w polskiej gospodarce mnożą się strajki 
inspirowane przez rozpolitykowane związki zawodowe. Ponadto, w polskiej 
gospodarce istnieją niedokończone procesy prywatyzacyjne, a państwo staje się 
winne wielu błędów popełnianych przez ich mniej lub bardziej „niedouczonych 
zarządzających”. 

W artykule zaprezentowano również najbardziej spektakularne przykłady 
wykupów menadżerskich w krajach Unii Europejskiej i w USA oraz w Pol-
sce. W artykule omówiono skrótowo struktury fuzji i przejęć, w  tym fuzji 
przyjacielskich, wrogich, fuzji konglomeratowych i innych, w ramach których 
mieszczą się również wykupy menadżerskie 
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Wstęp 

Dziś uważa się, że rynek wykupów menadżerskich znajduje się w Polsce 
w początkowej fazie rozwoju, jednak sądząc po rozwoju tych procesów w kra-
jach Unii Europejskiej będzie to rozwój niezwykle dynamiczny. Historycznie 
rzecz ujmując procesy wykupu przedsiębiorstw określane także pojęciem wy-
kupów menadżerskich zainicjowane zostały w Stanach Zjednoczonych jako 
Management Buy Out (MBO). Skrót ten oczywiście kryje w sobie wiele różnych 
transakcji sprowadzających się do przejęcia przez menadżerów kontroli nad 
przedsiębiorstwem. W procesie tym menadżerowie nabywając akcje, udziały 
stają się właścicielami zorganizowanej części lub całości przedsiębiorstwa. 
W języku polskim transakcje MBO rozumieć należy jako formę fuzji lub/i prze-
jęcia cechującą się specyfi cznymi warunkami. Po pierwsze, menadżerowie 
którzy pragną nabyć przedsiębiorstwo muszą przedstawić wiarygodny bizne-
splan, a także zaprezentować sposób pozyskania (zaangażowania) własnych 
środków fi nansowych. Menadżerowie rozumiani mogą być jako zespół osób 
fi zycznych z rozpoznawalnym liderem lub, co oczywiście możliwe, jako jedna 
osoba fi zyczna, stająca się w przyszłości właścicielem przedsiębiorstwa. Po 
drugie, uczestniczący w wykupie menadżerowie są pośrednio zatrudniani przez 
sprzedającego lub też, w przypadku wykupu polegającego na nabyciu przez 
dyrektora fi rmy państwowej przedsiębiorstwa, są aktualnym dyrektorem tego 
przedsiębiorstwa. Zwykle tacy dyrektorzy są aprobowani przez dyrektora, a on 
sam cieszy się zaufaniem załogi. W takim przypadku przyszli menadżerowie 
mają (lub, oczywiście powinni mieć) niezbędną wiedzę o przedsiębiorstwie. 
Wiedza ta musi być znacznie większa niż wiedza zbywającego (w tym przy-
padku likwidatora lub syndyka masy upadłościowej). Po trzecie, na potrzeby 
właściwego przeprowadzenia transakcji wykupu menadżerskiego tworzony jest 
nowy (dodatkowy) podmiot prawa określany pojęciem wehikułu inwestycyj-
nego specjalnego przeznaczenia Special Purpose Vehicle – SVP. Podmiot taki 
najczęściej ze względów podatkowych, zostaje włączony w skład nabywanej 
spółki. Po czwarte, niezwykle istotnym elementem wykupów jest odpowiedź 
na pytanie: przy pomocy jakich środków zewnętrznych transakcja taka zostaje 
sfi nalizowana? Innymi słowy, czy inwestorem będzie bank, fundusz inwestycyj-
ny, partner kapitałowy czy wreszcie pracownicy wykupujący własną fi rmę. Ta 
właśnie forma staje się coraz bardziej popularna, rozładowując często napięcia 
między menadżerami, związkowcami i pracownikami. 

Spróbujmy niezwykle syntetycznie przedstawić najważniejsze techniki 
przeprowadzania wykupu menadżerskiego. 

W praktyce, za podstawowy typ wykupu menadżerskiego uznaje się wykup 
inicjowany od wewnątrz (MBO). W takim przypadku podmiotem wykupują-
cym jest kadra menadżerów (lub jeden z nich) wywodząca się z przejmowanego 
przedsiębiorstwa. Transakcje takie dokonywane są zazwyczaj przez dyrektora 



29Innowacyjne metody w procesach wykupu przedsiębiorstw

przedsiębiorstwa państwowego, który nie tylko zna dobrze załogę, ale i park 
maszynowy (zwykle przestarzały) oraz, co niezwykle istotne, istniejące lub 
przyszłe rynki zbytu. 

Za drugą formę uznaje się wykup dokonywany przez menadżerów 
zewnętrznych. Taką formę określa się skrótem MBI – Management Buy In. 
Oznacza to w praktyce sytuację, w której kadra przejmująca pochodzić będzie 
z zewnątrz przedsiębiorstwa. W takim przypadku grupę menadżerów popiera 
znaczący inwestor strategiczny – lub/i mają oni możliwość pozyskania takiego 
partnera w krótkim czasie. 

Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę czytelnika na formę Buy In 
Management Buy Out (BIMBO). Jest to technika polegająca na połączeniu 
menadżerów wewnętrznych z zewnętrznymi. Zaletą tej formy jest fakt, że 
menadżerowie wewnętrzni znają zalety i wady pracowników przejmowanego 
przedsiębiorstwa, walory i poziom wyposażenia technicznego i logistycznego, 
walory rynku zdobytego i opanowanego przez wykupywane przedsiębiorstwo, 
a także wiedzę o potencjalnych klientach przejmowanego przedsiębiorstwa. 
Oczywiście, w przypadku zmiany technik i technologii walory menadżerów 
wewnętrznych maleją. Natomiast niewątpliwym walorem menadżerów ze-
wnętrznych jest nowa i aktualna wiedza z zakresu zarządzania. 

Kolejną, bardzo ważną formą wykupu menadżerskiego jest technika 
Management Employment Buy Out (MEBO) i Employment Buy Out (EBO). 
Technika ta może stanowić niezwykle cenną formę przejmowania przedsię-
biorstw przez ich własnych pracowników. Polega na wykupie przez pracow-
ników (wraz z ich menadżerami lub też bez nich) przedsiębiorstwa od Skarbu 
Państwa. W Polsce doszło do kilku niezwykle udanych przejęć tego typu, 
chociaż nie byłoich nazbyt wiele, gdyż ich przeciwnikami były głównie związki 
zawodowe. Jednak od kilku lat sytuacja uległa zmianie i związki zawodowe zwe-
ryfi kowały swoje negatywne stanowisko do procesów wykupów menadżerskich 
typu MEBO i EBO. Jednak w Unii Europejskiej te formy wykupów menadżer-
skich są bardzo popularne. Dobrym przykładem są zakłady Reanult, których 
właścicielem są właśnie pracownicy. Istotnym elementem powodzenia tej formy 
wykupów pomocne staje się wykorzystanie tzw. leasingu pracowniczego. 

Kolejne transakcje określane są skrótem LBO lub LBI. Skrót ten oznacza 
pojęcie Laveraged Buy Out lub Leveraged Buy In. Literę L rozumieć należy jako 
lewarowanie. Jest to zatem sytuacja, w której grupa kupujących to aktywni 
inwestorzy fi nansowi przejmujący kontrolę nad istniejącą spółką. W praktyce 
LBO oznacza, że udział długu w fi nansowanym przejęciu jest wysoki, a co 
zatem idzie, bierze w nim udział znaczący bank lub wyspecjalizowany fundusz 
inwestycyjny. Podobną konstrukcję ma LMBO, tj. Leveraged Management Buy 
Out. W takim przypadku procedury i techniki są podobne do LBO, lecz istotną 
pozycję zajmują tu menadżerowie, gdyż to na nich opiera się cała transakcja 
przejęcia. W praktyce stają się oni głównymi dostarczycielami środków dłuż-
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nych. Co więcej, grupa menadżerska odgrywa kluczową rolę tak w procesie 
inicjowania transakcji, jak i w opracowaniu biznesplanu i skutecznego wpro-
wadzania go w życie. 

Kolejna forma transakcji to Leveraged Employment Buy Out – LEBO. Jest 
to technika podobna do wyżej omówionej, jednak ważną, choć uzupełniającą 
rolę odgrywają pracownicy. 

Nieco inny typ wykupu menadżerskiego stanowi Vendor Initial 
Management – VIMBO. W takim przypadku wykup inicjowany jest dotych-
czasowych właścicieli.

Natomiast Institutional Buy Out – IBO polega na lewarowaniu transakcji 
przez fundusz inwestycyjny. 

Z kolei wykup typu Public Buy Out – PBO sprowadza się do nabycia pakietu 
większościowego przez podmiot notowany na giełdzie papierów wartościowych. 

Nieco inną formę konwersji transakcji wykupu menadżerskiego oparto na 
procesie zakupu giełdowej spółki państwowej. Po nabyciu akcji staje się ona 
spółką prywatną, nie notowana na giełdzie. 

Pewną specyfi czną formą wykupu menadżerskiego są fuzje, jako dobro-
wolne połączenia dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden podmiot prawa 
handlowego. Uczestnicy fuzji zakładają, że ich sytuacja ekonomiczna wyraźnie 
się polepszy. Często jest to sytuacja, w której pojawia się współpraca między 
potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami i klientami. Decydują 
się oni w wyniku fuzji wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo lub przedsięwzię-
cie. Połączenie zasobów i umiejętności może prowadzić do sukcesu, zwłaszcza 
w przypadku trafnego wyboru perspektywy rozwoju na danym rynku. 

Fuzje można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy typ tworzą fuzje 
horyzontalne. W  takim przypadku łączą się dwa przedsiębiorstwa z  tego 
samego sektora gospodarki, a celem ich połączenia jest zwiększenie udziału 
w rynku. Może też być połączenie przedsiębiorstw z różnych sektorów, a to 
w celu sprostania konkurencji i zwiększenia swojej działalności. Odmienny 
typ tworzą fuzje pionowe (wertykalne). W takim przypadku łącza się fi rmy 
należące do tej samej gałęzi, ale reprezentują różne stadia produkcji. Proces 
łączenia może następować w górę lub w dół. W praktyce scalanie w dół oznacza 
scalania przedsiębiorstw sieci dystrybucji oraz sprzedaży swoich produktów. 
Jest to połączenie przedsiębiorstw zajmujących odrębne miejsca w łańcuchu 
dostawca-producent-odbiorca. Oszczędność polega w takim przypadku na 
wyeliminowaniu pośredników. Oznacza to przykładowo sytuację, w której 
przedsiębiorstwo przejmuje fi rmę handlową, czyli fi rmę z ogniwa łańcucha 
z poprzedniego ogniwa wytwarzania (może to być producent podzespołów). 
Co więcej, mamy w takim przypadku lepszą kontrolę nad wartością dodaną 
produktu. W efekcie możemy zastosować inną politykę cenową. Elementem 
takiej strategii może być jednak pozbawienie konkurentów do kanałów dystry-
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bucji i źródeł zaopatrywania, co w konsekwencji może oznaczać brak ich wpły-
wu na ceny dostaw. Fuzję pionową stosuje się także w sytuacjach, w których 
pojawiają się trudności z rozwijaniem nowych kompetencji oraz, co się zdarza, 
wysokie bariery wejścia. W grupie fuzji występują także fuzje konglomerato-
we. W zasadzie prowadzą one do powstawania konglomeratu. Ma to miejsce 
w sytuacji, w której działalność partnerów nie wiąże się ze sobą. Następuje 
wtedy połączenie kapitałowe i organizacyjne partnerów strategicznych, którzy 
działają w odrębnych sektorach, a nawet na odrębnych rynkach. Często ma tu 
miejsce wykorzystanie zasobów jednego z partnerów. Innymi słowy łączenie 
przedsiębiorstw, które stanowią powiązanie wszystkich lub istotnej części 
branż lub sektorów. Takie postępowanie oznaczać może przeniesienie z jednej 
branży do drugiej. Przypomina to wykup menadżerski Turn Around. W tym 
jednak przypadku zmiana branży nie odbywa się wewnątrz przedsiębiorstwa, 
lecz na zewnątrz. Motorem napędowym jest dążenie do możliwie szybkiego 
zwiększenia poziomu innowacyjności osiągnięcia nowych kompetencji i wej-
ścia do całkowicie nowej branży. Ten rodzaj fuzji pozwala uniknąć trudności 
w szybkim pozyskaniu nowych umiejętności, zasobów i kapitałów. Ten typ fuzji 
bywa jednak dość niebezpieczny, a to z uwagi na możliwe problemy związane 
z zarządzaniem i prawidłowym opanowaniem zmieniającego się znacząco 
szerszego spektrum działania. 

Przechodząc do omówienia przejęć o charakterze dywersyfi kacji powiąza-
nej, warto podkreślić, iż są to sytuacje polegające na rozszerzeniu działalności 
o niekonkurencyjne w danej sytuacji działy fi rmy, które jednak wykorzystują 
obecne kompetencje fi rmy. Jest to zatem forma dywersyfi kacji działalności 
fi rmy niejako od wewnątrz. Oczywiście, fi rma musi być skłonna do takiej 
dywersyfi kacji, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z wysokimi ba-
rierami wejścia do nowego sektora. Korzystamy wtedy z zasobów fi rmy którą 
przejmujemy, w tym główne szybkiego wejścia do nowej branży, nowego sektora 
itp. Innymi słowy, dywersyfi kacja powiązana może poprawić miejsce fi rmy 
na rynku, lub nawet manipulować pewnymi zachowaniami. Powoduje to na 
przykład zachowania dumpingowe, a to w celu opanowania nowego rynku. 

Kolejne formy fuzji obejmują fuzje koncentracyjne. Sprowadzają się one do 
przyłączania przedsiębiorstw w strategii horyzontalnej i produktowo-rynkowej. 

Nieco inną formą fuzji są fuzje koordynacyjne. Jest to zazwyczaj forma 
horyzontalnego i wertykalnego jednoczenia się przedsiębiorstw. 

Kolejne dwie formy fuzji to fuzje symetryczna i egalitarna. Pierwsza z nich 
to współpraca partnerów, którzy wnieśli do powstającej fuzji w zasadzie po-
równywalne udziały i w podobny sposób kontrolują podmiot gospodarczy, nie 
dążąc zarazem do dominacji w danym sektorze gospodarki. Fuzja egalitarna 
oznacza raczej rzadką sytuację, w której łączą się podmioty mniej więcej takiej 
samej wielkości. Znacznie bardzie interesującym przykładem fuzji są przejęcia 
wrogie i przyjacielskie. W zasadzie zakłada się, że fuzje są rozwiązaniami przy-



32 Andrzej Dąbkowski 

jaznymi. Jednak w momencie łączenia się fi rm bardzo różniących się dominuje 
silniejsza fi rma. Wtedy jednak mamy do czynienia z akwizycją, czyli wrogim 
przejęciem. Może to w konsekwencji doprowadzić do eliminacji przejmowa-
nego przedsiębiorstwa. Łatwo sobie uzmysłowić, że przejęcie przedsiębiorstwa 
polegać może na przejęciu kontroli nad działalnością przez inny podmiot. Przez 
inny podmiot możemy tu rozumieć instytucję fi nansową, inne przedsiębior-
stwo, kadrę menadżerską (mamy wtedy do czynienia z wykupem menadżer-
skim) lub pracowników. Oczywiście, przejmująca fi rma nie zawsze nabywa 
ponad pięćdziesięcioprocentowy pakiet stanowiący wartość kapitału przejmo-
wanego przedsiębiorstwa, przez zakup akcji, zakup aktywów, prywatyzację 
spółki publicznej, bądź wspólne przedsięwzięcie. Ważnym elementem tej formy 
przejęcia jest specjalizacja, a zatem decyzje dotyczące kierunku koncentracji 
produkcji. Proces ten związany jest na przykład z trafnym wyborem przyszłej 
technologii wytwórczej. Zastosowanie robotyki przemysłowej lub/i kompute-
rowego sterowania procesami produkcji, może nie tylko zmienić radykalnie 
system zarządzania, ale też całkowity kształt linii produkcyjnych, a także wspo-
mnianą wyżej koncentracje produkcji. W tym kontekście nabywanie innych 
przedsiębiorstw w celu zawężenia (lub rozszerzenia, asortymentu lub w celu 
uzyskania wyraźnej przewagi na rynku ma zazwyczaj charakter technologicz-
ny. Pozwala to oczywiście ograniczyć konkurencję. Przejęcia technologiczne 
sprowadzają się do nabywania przedsiębiorstw zdolnych do pozyskania nowych 
technologii, ale i na podziale etapów produkcji na kilka przedsiębiorstw. W tym 
miejscu warto zwrócić uwagę Czytelnika na tworzenie systemów produkcji 
typu CIM (Computer Integrated Manufackturing), w których przedsiębiorstwo 
składa się z kilu linii produkcyjnych wyposażonych w roboty przemysłowe III 
generacji i wyższych, w których zatrudnienie sprowadza się do niezbędnego 
minimum, natomiast struktury zarządcze weryfi kowane są przez szeroką paletę 
programów sztucznej inteligencji. Ten właśnie kierunek rozwoju przemysłu 
wpływać może już w niedalekiej przyszłości na kształt przedsiębiorstw i ich 
przekształcenia. 

Omówione poniżej wykupy proinnowacyjne wskazują na pożądane kie-
runki przekształceń, wykupów i  fuzji. Są on dziś często siłą motywacyjną 
zarówno menadżerów, jak i pracowników, którzy nie tylko chcą wysokich 
zarobków, ale stabilnej pracy oraz konkurencyjnej pozycji restrukturyzowanego 
przedsiębiorstwa. 

Wykupy proinnowacyjne

Ważną grupę wykupów menadżerskich stanowią procesy związane z in-
nowacjami. Są to wykupy typu Management Spin-Off , Spin-Off  oraz Turn 
Around. W tym miejscu podkreślić należy, że podobnie, jak to miało miejsce 
w przypadku funduszy Venture Capital, duże koncerny, korporacje i holdingi 
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niechętnie fi nansowały innowatorów i wynalazców. Dopiero sukcesy fi rm 
INTEL, Apple, Hewlett-Packard, Alcoa i wielu innych uzmysłowiły wielkim 
koncernom potrzebę wydzielenia z ich składu małych, innowacyjnych spółek 
i sfi nansowanie ich rozwoju przez dostarczenie niezbędnego kapitału. Taką 
właśnie formę określamy skrótem Spin-Off . Technika ta sprowadza się do 
wyłączenia przez duże korporacje samodzielnych aktywów i skoncentrowania 
nowo tworzonego, zazwyczaj małego przedsiębiorstwa na zasadniczym celu 
przejęcia dedykowanego wdrożeniu technik i  technologii. Innymi słowy, 
wykup Management Spin-Off  polega na skojarzeniu wysiłku odpowiedniej 
instytucji fi nansowej oraz inwestora strategicznego w celu powołania przed-
siębiorstwa innowacyjnego w sytuacji, gdy planowana inwestycja znacząco 
wykracza poza ramy, możliwości i dotychczasowy obszar działania przed-
siębiorstwa. Spin-Off  sprowadza się zatem do wyłączenia i usamodzielnienia 
aktywów dla takiej spółki, co z kolei umożliwia uruchomienie produkcji 
innowacyjnego pomysłu lub/i wynalazku. 

W procesach Turn Around mamy zazwyczaj do czynienia z próbą głębokiej 
przemiany technik i technologii wytwórczych oraz zarządczych tak, aby re-
strukturyzowany podmiot prawa dokonał gruntownego reengineringu i zmie-
nił, unowocześniając swoje produkty fi nalne oraz sposoby ich wytwarzania. Na 
przykład z wytwarzania klasycznej elektroniki do optoelektroniki, przechodząc 
z  tradycyjnych technik wytwarzania do robotyki przemysłowej. W  takim 
przypadku roboty przemysłowe III generacji sterowane będą przez komputery, 
tworząc system Computer Integrated Manufacturing – CIM. Zmienia to nie 
tylko wytwarzane produkty, ale i sposób ich wytwarzania. 

Systematyka wykupów menadżerskich 

Dziś uważa się, że wykupy menadżerskie są to transakcje nabycia akcji, 
udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od dotychczasowych 
właścicieli. W wyniku takiej transakcji menadżerowie (sami lub z partnerem 
kapitałowym) przejmują kontrolę nad nabywaną fi rmą. Tak dawniej, jak i dziś 
nabywany podmiot prawa handlowego może być przedsiębiorstwem państwo-
wym. Wykupy menadżerskie charakteryzują się kilkoma cechami: 
– menadżerowie w takiej transakcji ogrywają szczególną rolę;
– muszą być kreatywni i innowacyjni;
– muszą posiadać określone umiejętności. 

W celu skutecznego przeprowadzenia takich transakcji tworzy się specjalny 
podmiot prawa zwany wehikułem inwestycyjnym, wspomniany wyżej Special 
Purpose Vehicle. Zazwyczaj nabywcy przedsiębiorstwa- menadżerowie nie 
posiadają wystarczającej ilości potrzebnego kapitału, zatem konieczne staje się 
użycie kapitału zewnętrznego, np. banku, funduszu inwestycyjnego czy part-
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nera kapitałowego. W końcowej fazie procedury przejęcia następuje połączenie 
wehikułu inwestycyjnego z nabywaną spółką (przedsiębiorstwem). 

Warto zaprezentować Czytelnikowi procedury i etapy przeprowadzenia 
transakcji wykupu menadżerskiego. Etap pierwszy, to nabycie przedsiębior-
stwa. W etapie tym grupa menadżerów gromadzi określony kapitał, tworzy 
wspomniany wyżej wehikuł inwestycyjny oraz biznesplan, który prezentuje 
rzeczywistemu dawcy kapitału. Bardzo często w  procesie tworzenia SPV 
współuczestniczy inwestor kapitałowy. W kolejnym etapie następuje połączenie 
wehikułu inwestycyjnego z nabywanym przedsiębiorstwem. W wyniku tego 
procesu akcje/udziały połączonego podmiotu przechodzą na właścicieli SPV, 
a (ewentualny) dług bankowy spłacany jest przez połączony podmiot. 

Wykupy menadżerskie charakteryzują się dużą różnorodnością. Jako 
pierwsze występują wykupy typu Management Buy Out – MBO – w takim 
przypadku wykupujący to funkcjonujący aktualnie zarząd spółki lub dyrekcja 
przedsiębiorstwa państwowego. Wykup Management Buy In – MBI polega na 
dokonaniu transakcji wykupu przez zewnętrznych menadżerów, którzy po 
transakcji wykupu staną się nowym zarządem wykupionej spółki. Kolejny 
wykup to transakcja typu Buy In Management Buy Out – BIMBO. Wykupujący 
to zarówno menadżerowie wewnętrzni, jak i zewnętrzni. W transakcji takiej 
następuje swoistego rodzaju połączenie wiedzy o zakładzie, załodze, wyposaże-
niu i potencjalnych klientach. Następuje połączenie wiedzy, którą niewątpliwie 
posiadają menadżerowie wewnętrzni z wiedzą menadżerów zewnętrznych, 
głównie w zakresie nowoczesnych form zarządzania, marketingu i nowych 
technologiach oraz o formach zbytu. W tej grupie wykupów menadżerskich 
występuje też Vendor Initial Management Buy Out – VIMBO – jest to zazwy-
czaj wykup inicjowany przez sprzedającego (właściciela). Wreszcie tę grupę 
transakcji zamyka procedura Public Buy Out – PBO. Transakcje takie zazwyczaj 
inicjuje grupa menadżerów, którzy nabywają pakiet większościowy przedsię-
biorstwa, którego akcje wcześniej już dopuszczono do publicznego obrotu na 
giełdzie papierów wartościowych. Kolejnym typem transakcji wykupu jest 
Instituional Buy Out – IBO. Jest to transakcja lewarowana wykonywana przez 
fundusz inwestycyjny. Listę wykupów w tej grupie zamyka Public to Private Buy 
Out – PPBO – w takim przypadku grupa menadżerów składa ofertę na zakup 
akcji spółki państwoej notowanej na giełdzie papierów wartościowych, która 
po nabyciu staje się spółką prywatną i nie jest notowana na giełdzie. Odrębną 
grupę wykupów stanowią transakcje lewarowane. Zalicza się do nich transakcje 
LMBO i LMBI. W praktyce wykup lewarowany i menadżerski są do siebie 
podobne, ale różni je strona inicjująca zakup. W wykupie menadżerskim – me-
nadżerowie są obecni w fi rmie, przy wykupie lewarowanym Leverage Buy Out – 
LBO stroną wykupu są zewnętrzni inwestorzy. W transakcjach tego typu cechą 
charakterystyczną jest wysoki udział długu w fi nansowaniu przejęcia – osiąga 
on zazwyczaj poziom około 90%. W wykupach lewarowanych menadżerowie 
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i pracownicy zaangażowani są czynnie w pozyskaniu inwestora strategicznego. 
Przykładem może być spółka Hanex Plastic. Umowa sprzedaży zrealizowana 
została przez dotychczasowego właściciela Montluc Holdins na rzecz dotych-
czasowych menadżerów zarządzających spółką. Lewarowany długiem zakup 
wymagał zaangażowania kapitału pochodzącego od obcego dostawcy, banku. 
Oczywiście kapitał taki może pochodzić z innych źródeł. Optymalna wartość 
kapitału własnego w  transakcji lewarowanej określana jest na około 50%. 
Udział wnoszonego przez menadżerów kapitału szacowany jest na 12-24 ich 
miesięcznych wynagrodzeń. Zazwyczaj banki lewarujące transakcje tego typu 
wymagają zabezpieczeń ze strony kadry menadżerskiej. Przykładowymi trans-
akcjami tego typu w Polsce były zakłady Stomil Sanok, Ropczyce oraz Ergis. 
Udało się skutecznie przeprowadzić wykupy menadżerskie w przedsiębiorstwie 
Organika Azot, Elektrometal Gmbh Lubawka, spółce Orlen, KPPD Bytom oraz 
BELOS w Bielsku Białej, której powiodło się znalezienie inwestora PLP poprzez 
NASDAQ. 

Spółki pracownicze 

Niezwykle ważną grupę wykupów menadżerskich stanowią wykupy MEBO 
i EBO (Management Employment Buy Out oraz Employment Buy Out). Ta forma 
wykupu polega na przejęciu inicjatywy wykupu przez pracowników fi rmy. 
W pierwszym przypadku inicjatorami są aktualni menadżerowie fi rmy wraz 
z pracownikami. W drugim przypadku wyłącznie pracownicy. W polskiej 
nomenklaturze pojęciowej spółki takie określa się nazwą „spółki pracownicze”. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w roku 1989 w Polsce trwał 
spór o ideologiczny kształt polskiej prywatyzacji. Pierwsza opcja rządowa była 
bardziej liberalna, odrzucająca rozdawnictwo majątku i propagująca prywa-
tyzacje ekwiwalentną. Opcja druga sprowadzała się do rozwiązań socjalde-
mokratycznych (popieranych przez związki zawodowe) i postulowała szerokie 
uwłaszczenie załóg pracowniczych przedsiębiorstw. Wybrano jednak opcję 
polegającą na sprzedaży przedsiębiorstw, a zasada prywatyzacji pracowniczej 
została odrzucona. Przyczyną takiego wyboru był zapewne brak kapitału 
ze strony załóg, a  leasing pracowniczy nie był znany. Dziś jednak wraca się 
do amerykańskiego projektu określanego skrótem ESOP tj. do stworzenia 
pracownikom szansy nabycia akcji przedsiębiorstw. Jest to swoistego rodzaju 
mechanizm humanizacji pracy i upodmiotowienia pracownika, a to z kolei 
ma wpływ na znaczący wzrost wydajności podmiotów określanych już wtedy 
pojęciem pracowniczych. 

Od 2000 roku dość powszechne stało się zjawisko tzw. wtórnej prywaty-
zacji. Spółki rozpoczęły poszukiwania inwestorów zdolnych do dokapitalizo-
wania przejętych przedsiębiorstw. Inwestorem była często grupa menadżerów 
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wchodząca w porozumienie z dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego oraz, 
co interesujące, odkupująca udziały/akcje od szeregowych pracowników. Tak 
właśnie w Polsce powstały spółki pracownicze. Jednak w tym okresie pracow-
nicy nie odgrywali roli inicjatorów takich rozwiązań. W latach 1990-2000 
nie były one powszechne. Szacuje się, że było ich 30-40 rocznie. Aby ta forma 
prywatyzacji się powiodła, wystarczyło utworzonej spółce pracowniczej przy-
znać nisko oprocentowany kredyt. Państwo w takim przypadku pełniło funkcję 
instytucji fi nansowej uczestniczącej w prywatyzacji lewarowanej. Takie spółki 
pracownicze posiadały także prawo pierwokupu. W okresie tym nieznane były, 
przynajmniej w Polsce, rozwiązania leasingu pracowniczego. 

Kolejny model wykupu przedsiębiorstwa przez pracowników określany 
jest skrótem LEBO – Leveraged Employment Buy Out. Model ten jest bardzo 
zbliżony do transakcji typu LMBI, jednak jest on uzupełniony przez udział 
pracowników w procesie przejmowania przedsiębiorstwa. Uzupełniają oni gru-
pę menadżerów pochodzących z zewnątrz i z wewnątrz. Oczywiście, kapitały 
pracowników to po prostu ich własne środki fi nansowe pokrywające jedną akcję 
lub udział. Nie są to jednak środki większe niż jedna akcja lub udział, ponieważ 
w takim przypadku zgoda na udostępnienie pracownikom więcej niż jednej 
akcji/ udziału prowadzić może do wrogiego przejęcia, w wyniku skupywania 
przez jednego pracownika akcji od kolegów i ich odsprzedaży konkurencyjnej 
fi rmie. Jak wiadomo takie wrogie wykupy miały miejsce nie tylko w Polsce. 

Odrębnym delikatnym problemem w tworzeniu spółek pracowniczych 
jest przydzielanie wybranym pracownikom, np. związkowcom udziałów/akcji 
uprzywilejowanych. Jak wiadomo, uprzywilejowań jest kilka i niektóre z nich 
mogą znakomicie skłócić załogę. Sądy rejestrujące takie spółki pracownicze 
mogą (raczej z niewiedzy, a nie ze złej woli) zarejestrować taki podmiot prawa 
handlowego i wtedy konfl ikty gotowe. 

W Unii Europejskiej ta forma wykupu menadżerskiego jest dość popu-
larna. W Polsce niestety nie. Wielu problemów prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych można by uniknąć, gdyby udało się pokonać opory związków 
zawodowych oraz administracji samorządowej i państwowej. Rezygnując na 
łamach tego artykułu z próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten sektor go-
spodarki należy nadal do państwa, zastanówmy się, czy mamy udane przykłady 
tego typu rozwiązań. Przykładem są kopalnie państwowe, które z powodzeniem 
mogą nabyć górnicy, np. Kopalnia Silesia. Udanych przykładów prywatyzacji 
zakładów w Polsce jest więcej. Stopniowo maleją opory ze strony związków 
zawodowych. We wschodnich Niemczech udało się sprywatyzować w latach 
1990-1994 około 8000 przedsiębiorstw. Natomiast w Polsce nie udało się do 
dziś sprywatyzować wszystkich z zestawu 8453 przedsiębiorstw państwowych. 
Dlaczego? Z jakichś powodów nadmierna liczba państwowych przedsiębiorstw 
jest potrzebna politykom, gdyż żadnego racjonalnego ekonomicznego uza-
sadnienia nie ma, aby w wielu sektorach gospodarki egzystowały tego typu 
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przedsiębiorstwa. Co więcej, w okresach aktywnej prywatyzacji polskiej gospo-
darki utworzyliśmy znaczną sporą liczbę tzw. jednoosobowych spółek skarbu 
państwa – JSSP, które tylko czekały, jak w przypadku kopalni, na wsparcie 
z budżetu. Innymi słowy, cytując prezydenta Ronalda Regana: „tam gdzie 
państwo jest potrzebne, zazwyczaj go nie ma. Zaś tam gdzie nie jest potrzebne, 
to jest w nadmiarze”. 

Powracając do omawiania poszczególnych etapów wykupów menadżer-
skich należy stwierdzić, iż niezależnie od omówionych wyżej form transakcji, 
zawsze ich inicjatorami są menadżerowie, którzy do pomocy wynajmują zwykle 
doradcę. Jego zadania polegają głównie na pomocy w przygotowaniu strategii 
i ocenie wydatków fi nansowych w całym procesie wykupu. Winni oni przygo-
tować stosowne memorandum fi nansowe, a nawet pełny biznesplan transakcji. 
Ponadto, winni oni pomóc w procesie pozyskiwania fi nansowania z wybranych 
źródeł fi nansowania oraz w przygotowaniu oferty danej struktury transakcji. 
Ważną rolą doradcy jest też przygotowanie menadżerów do prowadzenia 
negocjacji, a także do reprezentowania grupy menadżerskiej. Zwykle też do-
radcy odgrywają znaczącą rolę w optymalizacji podatkowej transakcji, a także 
w przygotowaniu umów sprzedaży. Rolę zadań doradcy wieńczy realizacja 
połączenia spółek. W etapie drugim mieści się analiza spółki polegająca na 
oszacowaniu jej wartości, dobraniu struktury transakcji, rozpoznaniu źródeł 
fi nansowania i złożeniu oferty. W tej fazie mieści się sformułowanie odpo-
wiedzi na pytanie: czy w ogóle da się zrealizować wykup oraz jak ten proces 
przeprowadzić? Na tym etapie konieczne jest również udzielenie odpowiedzi 
na pytanie: czy grupa menadżerów ma wstępne rozpoznanie co do możliwości 
sfi nansowania transakcji przez dawców kapitału? Przy czym niejako równolegle 
dokonać należy precyzyjnego określenia wartości spółki, gdyż ustalenia takie 
będą miały bezpośredni wpływ na składaną ofertę oraz, co niezwykle ważne, 
na późniejsze negocjacje. Etap trzeci to negocjacje, aranżacja fi nansowania, 
podpisanie umowy sprzedaży, zapłata (przedpłata) i  przejęcie własności. 
Można bez obawy stwierdzić, że proces negocjacyjny przebiega znacznie krócej 
i efektywniej, gdy grupa menadżerska ma zaaranżowane fi nansowanie, a także 
gdy jest powołany podmiot nabywający. Jest oczywiste, że podpisanie umowy 
sprzedaży jest bardzo często uzależnione od przedstawienia zabezpieczenia 
fi nansowego, zgodnego z wynegocjowaną ceną. Istotne są też uzgodnienia 
realizowania płatności. Etap czwarty to proces efektywnego doprowadzenia do 
fuzji i spłaty zadłużenia. Na tym etapie ważne jest rozwiązanie problemu spłaty 
zadłużenia, które w sposób oczywisty ciąży na SPV – wehikule inwestycyjnym. 
Ponieważ zwykle SPV nie ma dochodów, to istotne staje się jego połączenie 
ze spółką tworzącą fuzję. W praktyce połączony podmiot przejmuje na siebie 
zobowiązania wehikułu inwestycyjnego. Z drugiej strony, posiada zdolność 
do generowania przychodów z działalności bieżącej spółki. Innymi słowy, za 
każdorazowo istotnym elementem transakcji jest zabezpieczenie fi nansowania 
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na spłatę zadłużenia związanego z wykupem. Formalnie rzecz biorąc wykup 
kończy się z  chwilą spłaty zaciągniętego długu. Na tle dotychczasowych 
doświadczeń można zaryzykować prezentację wyników prezentujących naj-
częstsze formy fi nansowania zakupów menadżerskich. Otóż kredyty bankowe 
stanowią około 50% wszystkich źródeł fi nansowania wykupów. W następnej 
kolejności wymienić należy obligacje niezabezpieczone. Stanowią one 7% źródeł 
kapitału. Znacznie większy udział mają fundusze inwestycyjne angażowane 
w 35% źródeł fi nansowania wykupów. Ze strony samych menadżerów zaan-
gażowanie fi nansowe szacowane jest na 5-7%. Finansowanie długiem typu 
mezzanine (dług podwyższonego ryzyka), to kolejne 4%. Jak wspomniano 
uprzednio, ważnym elementem wykupów menadżerskich w Polsce staną się 
wykupy typu MEBO i EBO. Wykupy te są jednak niewielkie i obejmują zwykle 
kompilacje kredytu bankowego z kapitałem menadżerów. Są one szacowane 
na poziomie od 100 do 250 tys. złotych, choć kwoty te stale rosną. Jednak 
kredyt bankowy stanowi zazwyczaj 80% kosztów wykupu. Menadżerowie, 
inwestując przeciętnie w Polsce 3% środków potrzebnych do sfi nansowania 
zakupu, uzyskują średnio do 30% kapitałów przejmowanej spółki. Oczywiście, 
ważna jest struktura transakcji i oczywiście fakt, czy podmiot wykupywany jest 
przedsiębiorstwem państwowym (spółką Skarbu Państwa), czy też restruktu-
ryzowaną spółką określonej branży.

Zastosowania wykupów menadżerskich w Unii Europejskiej 
i w Polsce 

Dobrym źródłem oceny skali wykupów menadżerskich w Europie jest 
Insitute The Centre for Management Buy Out Research, działający przy 
Uniwersytecie Notingham. Z jego danych wynika, że Wielka Brytania jest 
liderem – już w 2008 roku wartość wykupów w Wielkiej Brytanii wyniosła 
25 mld euro, a liczbę transakcji oceniono na 570. Na kolejnej pozycji znajduje 
się Republika Federalna Niemiec. Wprawdzie liczba transakcji to 145, ale 
ich wartość jest bardzo wysoka i przekracza 27 mld euro. Rynek francuski 
oszacowano w tym czasie na 28 mld euro. Oczywiście dziś te liczby są dużo 
wyższe, mimo kryzysu z lat 2007-2015. Zmieniła się także struktura wykupów. 
W kredycie bankowym realizowanych jest 42-48% transakcji. Na kapitale 
dostarczonym przez fundusze private equity opartych jest 30-35% transakcji. 
Niezabezpieczone obligacje to 7% wykupów i podobnie jak w poprzednich 
latach kapitał menadżerów wynosi 5-7% kwot transakcji. Na podobnym po-
ziomie utrzymują się kapitały pochodzące z funduszy mezzanine. Na tle tej 
konstatacji warto zauważyć, że w Polsce już w roku 2001 powstał pierwszy 
podmiot doradczy specjalizujący się w wykupach menadżerskich. Była to 
spółka AVALLON, która w roku 2002 przeprowadziła transakcje typu mezza-
nine przez Accesion Mezzanine Capital – AMC, zarządzane przez Mezannine 
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Management z Londynu. W konsekwencji rozwoju tej spółki powstał pierwszy 
w Polsce fundusz equity AVALLON MBO FUND. Specjalizuje się on w wyku-
pach menadżerskich. Według danych spółki AVALLON, w Polsce dokonuje się 
rocznie około 40 takich transakcji, co jest porównywalne z liczbą transakcji 
w Portugalii, Danii, Austrii i Belgii. 

Według danych z  lat 2012-2015, zaobserwowano dość wyraźne trendy 
w transakcjach wykupów menadżerskich. Po pierwsze, wzrosły szanse pozy-
skania alternatywnych instrumentów dłużnych z uwagi na powrót banków 
do fi nansowania transakcji lewarowanych. Po drugie, powoli wzrasta podaż 
projektów prywatyzacyjnych. Zbyt niska jest także podaż projektów restruktu-
ryzowanych. Po trzecie, zbyt wolno rośnie liczba podaży projektów prywatnych. 
Jak już wspomniano, rynek wykupów menadżerskich w Polsce znajduje się 
nadal w początkowej fazie, jednak w statystykach postrzegamy znaczącą liczbę 
wykupów nie znajdujących się publikacjach. Na przykład, sprzedaż typu LBO 
telewizji kablowej Aster City Cable w roku 2006 przez brytyjską fi rmę private 
equity Lion Capital innej fi rmie brytyjskiej typu private equity – Mid Europa 
Partners oszacowany na kwotę 1,6 mld złotych nie była specjalne nagłaśniana. 
Transakcja ta fi nansowana była kredytem bankowym Credit Suisse w wyso-
kości 44%, funduszem mezzanine w wysokości 15% oraz kapitałem własnym 
w wysokości 41%. Innym przykładem tego typu transakcji LBO była sprzedaż 
CTL Logistic przez Jarosława Pawluka na rzecz funduszu Bridgepoint za kwotę 
1,5 mld zł. Za bardzo udane przykłady wykupów typu MEBO i EBO na pewno 
można uznać Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Zakłady te 
są przykładem wzorowej prywatyzacji z udziałem pracowników. Ciekawym 
elementem tego właśnie wykupu był leasing pracowniczy. Stroną sprzedającą 
był Skarb Państwa, zaś kupującymi pracownicy spółki. Obecnie spółka jest 
wiodącym europejskim producentem i dostawcą środków opatrunkowych i ar-
tykułów medycznych. Spółka jest także częścią grupy TZMO i zatrudnia ponad 
5000 pracowników w 18 spółkach produkcyjnych, 17 spółkach handlowych 
zlokalizowanych zarówno na terenie Europy, jak i Azji. Podobnym przykła-
dem jest Kopalnia Silesia oraz Miejskie Zakłady Autobusowe w Kielcach. Za 
interesujący wykup menadżerski uznaje się także spółkę Solaris Bus&Coach. 
Przedsiębiorstwo w ostatnich kilkunastu latach stało się znaczącym konku-
rentem dla wielu fi rm tego typu w Europie. Wartość transakcji wykupu osza-
cowano na kwotę 65,8 mln zł. Stanowiło to 82,32% pakietu akcji. Transakcja 
wykupu miała formę MBI i LBO. Sprzedającym był w tym wypadku Kredyt 
Bank S.A., zaś kupującym Openaco Trading Co. Limited, właściciel Krzysztof 
Olszewski. Za podmiot fi nansujący uznano tu Bank BPH S.A. choć określoną 
rolę odegrał także Mezzanine Accesion Fund. Trudno na łamach niniejszej 
publikacji zaprezentować wszystkie zakończone sukcesem wykupy menadżer-
skie w Polsce. Wymienić jednak warto kilka z nich, a w szczególności Spółkę 
ORLEN-Energis z Płocka, BUMAR-FABLOK z Chrzanowa, BOLIX z Żywca, 
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Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego ze Szczecinka, Fabrykę 
Palenisk Mechanicznych z Mikołowa. Dokonując projekcji wykupów menadżer-
skich w Polsce należy z jednej strony podkreślić niezwykle wysoką dynamikę 
wzrostu wykupów w Polsce i dzięki powyższemu, możliwość znalezienia się 
w przedmiotowym procesie na poziomie Niemiec i Francji, z drugiej zaś zauwa-
żyć, że mimo kryzysu ekonomicznego z lat 2007-2015 polski poziom wykupów 
menadżerskich zbliżony jest do osiągnięć Finlandii i Norwegii.

Podsumowanie 

Podejmując próbę syntetycznego ujęcia tematu wykupów menadżerskich 
odnotować należy, że wykupu menadżerskiego można dokonać zarówno w ma-
łych, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Siłą motoryczną wykupów menadżer-
skich jest chęć dokonania istotnych przekształceń kapitałowych, innowacyjnych 
i własnościowych, które prowadzą zarówno do ekonomicznego, jak i technolo-
gicznego postępu w przedsiębiorstwie oraz zdobycia znaczącej pozycji na rynku. 
Na podstawie prezentowanego tekstu można łatwo zorientować się, że wykupy 
menadżerskie, podobnie jak fuzje przyjacielskie wskazują na ciągły rozwój tego 
rynku. Choć jeszcze sukcesy na rynku wykupów w Polsce są skromne, to nasz 
rynek jest podobny do rynku wykupów w Norwegii i Finlandii, a już na pew-
no jest wiodący w skali Europy Środkowej. Wspomniany w artykule Instytut 
CMOR wymienia Polskę wśród najbardziej perspektywicznych rynków w regio-
nie CEE (Czechy, Węgry, Rumunia, Polska). Można zaryzykować stwierdzenie, 
że mimo kryzysu gospodarczego wykupy menadżerskie w Polsce rozwijać się 
będą znacznie szybciej niż dotychczas, a to w wyniku przemian w poglądach 
związków zawodowych. Niezależnie od tego polska kadra menadżerów jest co-
raz bardziej wyedukowana, i to właśnie tej kadrze ogromnie zależy na sukcesie 
fi rmy i na sukcesie osobistym w strukturach przekształcanej fi rmy. Oczywiście 
kadra menadżerska angażuje się w procesy fuzji i przejęć, ale wykupy mena-
dżerskie stanowią ich osobiste głębokie zaangażowanie. Podobną znakomitą 
przyszłość należy dostrzec przed procesami tworzenia spółek pracowniczych. 
Są to wykupy typu EBO i MEBO. W Polsce jest ich zdecydowanie zbyt mało. 
A jest to doskonałe rozwiązanie dla załóg pracowniczych. Co więcej, już dziś 
można zaryzykować twierdzenie, że opory ze strony związków zawodowych 
zdecydowanie maleją. 

Bibliografi a 
Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kozielec S. (2009), Polskie Spółki Pracownicze a amerykańskie ESP, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 



41Innowacyjne metody w procesach wykupu przedsiębiorstw

Panfi l M. (2008), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studium przypadku, Difi n, 
Warszawa.

Stamirowski T. (2005), Wykup lewarowany – Interes życia dla menadżera, K.E. Liber, 
Warszawa.

Szczepankowski P. (2000), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wrzesiński M. (2000), Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany LBO i menadżerski, K.E. 

Liber, Warszawa.
Zarzecki D. (2007), Wykupy menadżerskie (MBO, LMBO) w Europie i w Polsce, Uni-

wersytet Szczeciński, Szczecin.

Innovative Methods in the Processes of Enterprise 
Redemption

Summary

In his article, the author presented extremely important elements of 
enterprise transformations which are managers redemption. From among 
many forms of this type of enterprise transformations, there were selected for 
description the basic redemptions of the Management Buy Out (MBO) and 
Management Buy In (MBI) types as well as those most innovative, Spin-Off  
– allocation of a part of the fi rm, and Turn Around – changes of the branch. 
Th e author also exhibited redemptions consisting in acquisition of enterprises 
by their staff s. Th is is called Employment Buy Out (EBO) and Management 
Employment Buy Out (MEBO). In the Polish terminology, such enterprises 
are defi ned as social or employees’ enterprises.  

Both the processes of buying enterprises by employees, called also 
employees’ companies, and innovative companies will become extremely 
popular in the Polish economy. Th e experience of Silesia Mine and the Municipal 
Bus Transportation Company in Kielce indicates considerable successes of these 
commercial law entities. What’s more, resistance against such transformation at 
the part of trade unions as well as the public and self-governmental authorities 
is apparently decreasing. It is proper to emphasise that employees’ companies 
may become a distinct antidote against strikes particularly that in the Polish 
economy there are multiplying strikes inspired by politicking trade unions. 
Moreover, there are in the Polish economy uncompleted privatisation processes 
and the state becomes guilty of many mistakes made by their more or less 
‘ignorant managers’. 

In the article, the author also presented the most spectacular examples 
of managers redemptions in the European Union countries and in the USA 
and in Poland. He briefl y discussed in his article the structures of mergers and 
acquisitions, including friendly, hostile, conglomerate and other mergers, within 
which there are also managers redemptions. 
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