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PROCESY WYJĝCIA Z INWESTYCJI FUNDUSZY PRIVATE EQUITY
W WARUNKACH ASYMETRII INFORMACJI

1. WSTĉP

WyjĞcie z inwestycji stanowi finalny etap w cyklu Īycia kaĪdego przedsiĊwziĊcia kapitałowego realizowanego przez fundusze private equity. Jest ono
bowiem swoistego rodzaju ukoronowaniem ich staraĔ o realizacjĊ okreĞlonej
rentownoĞci kapitału własnego, ulokowanego uprzednio w niepubliczną spółkĊ
kapitałową rokującą nadziejĊ na wzrost wartoĞci rynkowej. Cechą charakterystyczną działania funduszy private equity jest przeto m. in.:
a) poszukiwanie niepublicznych spółek kapitałowych, wykazujących moĪliwoĞci wzrostu wartoĞci rynkowej kapitału własnego,
b) lokowanie w nich kapitału i aktywny udział w zarządzaniu spółkami dla
skutecznego i efektywnego rozwoju tychĪe przedsiĊbiorstw oraz
c) sprzedaĪ posiadanych akcji, zapewniającą uzyskanie okreĞlonych korzyĞci kapitałowych.
Wymienione trzy fazy procesów realizacji inwestycji funduszy private equity cechują siĊ wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego, które wyraĨnie wskazują na potrzebĊ koncentracji analiz efektywnoĞci inwestycji tych jednostek
gospodarczych na nastĊpujących złoĪonych kwestiach, a mianowicie:
a) identyfikacji i wyborze przedsiĊbiorstw do alokacji kapitału przez inwestora – fundusz private equity,
b) alokacji kapitału o okreĞlonej wartoĞci i strukturze w spółki w okreĞlonym czasie i sytuacji gospodarczo-społecznej,
c) sprawowaniu funkcji zarządzania spółkami i nadzoru właĞcicielskiego,
zorientowanego na poprawĊ przez nie wyników ekonomicznych oraz maksymalizacjĊ ich wartoĞci rynkowej oraz
d) wycofaniu swego kapitału ze spółek poprzez sprzedaĪ posiadanych akcji.
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Ta ostatnia faza działalnoĞci funduszy private equity okreĞlana jest mianem
dezinwestycji.
Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dualizm sytuacji funduszy private equity, mającej miejsce w procesie inwestycji. Pierwsza sytuacja
dotyczy relacji agencji w inwestycjach funduszy private equity, druga zaĞ odnosi
siĊ do asymetrii informacji, wykazującej odmiennoĞü charakteru i zarazem specyfikĊ sui generis uprzywilejowania funduszy w fazie ich wyjĞcia z inwestycji.
To uprzywilejowanie sprzyja właĞciwemu wyborowi przez fundusze formy dezinwestycji.
Celem artykułu jest wskazanie wpływu relacji pryncypał – agent oraz asymetrii informacji na przebieg i formy dezinwestycji funduszy private equity.
PodjĊcie rozwaĪaĔ nad powyĪszymi kwestiami wynika z potrzeby wypełnienia luki wystĊpującej nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu. P. Gompers
i J. Lerner podkreĞlają, iĪ problemy dezinwestycji funduszy private equity są
rzadko uwzglĊdniane w rozwaĪaniach teoretycznych i brak jest kompleksowych
teorii, na gruncie których moĪliwe byłoby wyjaĞnienie działaĔ podejmowanych
przez uczestników tego rodzaju transakcji1. Opracowanie dzieli siĊ na dwie czĊĞci. W czĊĞci pierwszej przedstawione została charakterystyka relacji agent –
pryncypał w inwestycjach funduszy private equity. W czĊĞci drugiej znalazły siĊ
kwestie związku asymetrii informacji z wyborem metod dezinwestycji.
Prezentacja tych dwóch kwestii zmierza do pełniejszego przedstawienia
specyfiki roli i znaczenia funduszy private equity w kreowaniu przebiegu procesów inwestycyjnych.

2. CHARAKTERYSTYKA RELACJI AGENT – PRYNCYPAŁ W INWESTYCJACH
FUNDUSZY PRIVATE EQUITY

PrzyjĊte i akceptowane nieomal powszechnie poglądy o waĪnej stymulującej roli funduszy private equity w rozwoju przedsiĊbiorstw i gospodarki oraz
o ponoszeniu przez nie bardzo wysokiego ryzyka wskazują na kilka waĪnych ich
cech. Z jednej strony działają one na rynku kapitału podwyĪszonego ryzyka
przedsiĊwziĊü inwestycyjnych zmierzających do wprowadzenia niepublicznej
spółki kapitałowej na giełdĊ papierów wartoĞciowych i wzrostu wartoĞci przedsiĊbiorstwa. Z drugiej strony – zasadniczym celem ich funkcjonowania i rozwoju jest osiągniĊcie ponadprzeciĊtnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału
przez dezinwestycjĊ1. Cały proces inwestycyjny funduszy private equity poprze1

Por. K. S o b a Ĕ s k a, P. S i e r a d z a n, Inwestycje private equity/venture capital, Key Text,
Warszawa 2004, s. 13; M. W r z e s i Ĕ s k i, Kapitał podwyĪszonego ryzyka. Proces inwestycyjny
i efektywnoĞü, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 23; M. P a n f i l, Fundusze private equity. Wpływ na wartoĞü spółki, Difin, Warszawa 2005, s. 19.
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dzony jest poszukiwaniem i analizą kandydatów do inwestycji oraz znalezieniem
spółek o wysokim potencjale wzrostu wartoĞci rynkowej. WłaĞciwy proces inwestycji rozpoczyna siĊ w momencie alokacji kapitału przez fundusz private
equity w działalnoĞü niepublicznych spółek posiadających okreĞlony potencjał
wzrostu wartoĞci, a koĔczy siĊ z chwilą sprzedaĪy obejmowanych w zamian
akcji.
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Rys. 1. Struktura rynku kapitału podwyĪszonego ryzyka
ħ r ó d ł o: G. W. F e n n, N. L i a n g, S. P r o w s e, The Economics of the Private Equity Market, Working Paper No. 168, Board of Governors of the Federal Reserve System, Waszyngton
1995, s. 4.
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Tego rodzaju działalnoĞü przedsiĊbiorstw, mająca miejsce na tzw. rynku
kapitału podwyĪszonego ryzyka, umoĪliwia zatem powiązanie kapitałowe pomiĊdzy podmiotami chcącymi efektywnie zarządzaü posiadanymi wolnymi
Ğrodkami finansowymi, a przedsiĊbiorstwami potrzebującymi dodatkowego
kapitału na rozwój. Rolą funduszy private equity jest stworzenie warunków skutecznego przepływu kapitału pomiĊdzy inwestorami a spółkami portfelowymi2.
Fundusze private equity działają zatem jako pewnego rodzaju poĞrednicy inwestujący zgromadzone Ğrodki w wybrane przedsiĊwziĊcia biznesowe posiadające
i wykorzystujące potencjał wzrostu wartoĞci rynkowej (zob. rys. 1).
ChociaĪ rynek kapitału podwyĪszonego ryzyka nie naleĪy do grupy rynków
regulowanych to posiada on właĞciwą sobie strukturĊ, która róĪni siĊ w poszczególnych krajach w zaleĪnoĞci od rozwiązaĔ systemu prawnego i struktury
instytucjonalnej, płynnoĞci i architektury rynku kapitałowego oraz doĞwiadczenia inwestorów w budowaniu wartoĞci przedsiĊbiorstw3. Przyjmuje siĊ, iĪ na
rynku kapitału podwyĪszonego ryzyka działają nastĊpujące trzy główne grupy
uczestników:
• inwestorzy – podmioty o róĪnym profilu działania i strukturze własnoĞci,
udostĊpniające kapitał na inwestycje4,
• poĞrednicy – organizacje typu private equity,
• emitenci – przedsiĊbiorstwa, bĊdące przedmiotem inwestycji, które z reguły działają w dynamicznie rozwijających siĊ sektorach gospodarki oraz odznaczają siĊ wysokim poziomem aktywnoĞci innowacyjnej i posiadają wysoki
potencjał wzrostu wartoĞci rynkowej (zob. rys. 1)5.
Obok tych jednostek na rynku kapitału podwyĪszonego ryzyka działają
liczne podmioty realizujące funkcje wspomagające, których zadaniem jest
zwiĊkszanie zasobów informacji posiadanych przez uczestników rynku, na rzecz
których Ğwiadczą usługi. NaleĪą do nich:
− doradcy inwestycyjni inwestorów,
− agenci funduszu ds. emisji,
6
− agenci spółki ds. emisji (zob. rys. 1) .
Specyficzna struktura funkcjonowania rynku private equity rodzi pewne
konsekwencje dla relacji wystĊpujących pomiĊdzy stronami transakcji. Relacje
te odnoszą siĊ nie tylko do zakoĔczenia współpracy pomiĊdzy okreĞloną spółką
portfelową a funduszem private equity, lecz takĪe do całego procesu inwestycyjnego. Zwracając uwagĊ przede wszystkim na analizĊ postĊpowania uczestników
2
G. W. F e n n, N. L i a n g, S. P r o w s e, The Economics of the Private Equity Market, Working Paper No. 168, Board of Governors of the Federal Reserve System, Waszyngton 1995, s. 3–5.
3
D. C u m m i n g, G. F l e m i n g, J-A. S u c h a r d, Venture Capitalist Value-added Activities,
Fundraising and Drawdowns, „Journal of Banking & Finance” 2005, Vol. 29, s. 297.
4
M. P i e t r a s z e w s k i, Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity,
WyĪsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2007, s. 50.
5
G. W. F e n n, N. L i a n g, S. P r o w s e, op. cit., s. 3–5.
6
Ibidem, s. 5.
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procesu dezinwestycji w warunkach asymetrii informacji wskazaü naleĪy na
zasadnoĞü wyjaĞnienia działalnoĞci funduszy private equity z perspektywy teorii
agencji, która powszechnie uznawana jest za dominujący paradygmat w literaturze z zakresu ładu korporacyjnego7.
Teoria agencji powstała w odpowiedzi na spostrzeĪenia, iĪ w rosnącej liczbie przedsiĊbiorstw wraz z ich rozwojem dochodziło do rozdzielenia prawa własnoĞci i funkcji zarządczych8. To rozdzielenie własnoĞci od zarządzania i tym
samym powstanie relacji miĊdzy właĞcicielem przedsiĊbiorstwa a zarządzającym tą jednostką wskazuje, iĪ jedna ze stron, okreĞlana jako agent, działa
w imieniu i na rzecz drugiej strony, okreĞlanej jako pryncypał9. Agent podejmuje, realizuje i kontroluje decyzje, których skutki są odczuwalne nie tylko przez
niego samego, ale takĪe przez pryncypała i pozostałych interesariuszy. Skala
i siła odczuwalnoĞci efektów rozdzielenia własnoĞci od zarządzania zaleĪą m. in.
od spreadu maksymalizowanych przez nich własnych funkcji uĪytecznoĞci oraz
predyspozycji do rozwiązywania powstałego problemu agencji.
Cechami charakterystycznymi dla problemu agencji jest nie tylko wystĊpowanie rozbieĪnoĞci interesów miĊdzy pryncypałem i agentem, lecz takĪe istnienie:
a) niepewnoĞci,
b) niemoĪliwoĞci obserwacji wszystkich zachowaĔ agenta przez pryncypała,
c) kosztów zawarcia oraz wykonania kontraktów oraz
d) asymetrii informacji pomiĊdzy stronami transakcji10.
Problemy teorii agencji i towarzyszącej jej asymetrii informacji odzwierciedlają m. in. wystĊpowanie dwóch zjawisk: pokusy naduĪycia (ang. moral hazard) oraz negatywnej selekcji (ang. adverse selection).
OkreĞlenie „pokusa naduĪycia” związane jest z oportunistycznymi działaniami agenta. Jest to sytuacja, w której agent podejmuje działania, mające na
celu jak najlepsze zaspokojenie własnych interesów, nawet gdy są one sprzeczne
z interesem pryncypała11. Pryncypał nie posiada wystarczającej i adekwatnej
wiedzy oraz obiektywnej informacji nie tylko o postĊpowaniu agenta, lecz takĪe
o sytuacji i warunkach działania przedsiĊbiorstwa. Co wiĊcej, jego reakcje mogą
byü spóĨnione i nie wynikając z systemu wczesnego ostrzegania, mogą wytwo7
Zob. J. J e Ī a k, Ład korporacyjny. DoĞwiadczenia oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 147.
8
A. A. B e r l e, G. C. M e a n s, The Modern Corporation and Private Property, Macmillan,
New York, 1932, s. 110–111.
9
K. M. E i s e n h a r d t, Agency Theory. An Assessment and Review, „The Academy of Management Review” 1989, Vol. 14, No. 1, s. 58.
10
M. G o r y n i a, PrzedsiĊbiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista” 1999,
nr 6, s. 780.
11
R. M ü l l e r, J. R. T u r n e r, The Impact of Principal-agent Relationship and Contract Type
on Communication between Project Owner and Manager, „International Journal of Project Management” 2005, Vol. 23, s. 399.
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rzyü pryncypałowi wiele strat finansowych i/lub społecznych. Agent, wykorzystując przewagĊ informacyjną, zwiĊkszaü moĪe osiągane dla siebie korzyĞci
kosztem strat ponoszonych przez pryncypała. Te straty pryncypała mają miejsce
takĪe wówczas, gdy podejmuje i realizuje on decyzje bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Gdy zaĞ agent w takiej sytuacji posiada prywatne informacje wówczas wystĊpujące zjawisko negatywnej selekcji wzmacniaü moĪe smak „cytryny
Akerlofa”12.
ChociaĪ teoria agencji skupiała siĊ pierwotnie na analizie relacji pomiĊdzy
właĞcicielami przedsiĊbiorstwa a jego menedĪerami, to ma ona charakter uniwersalny i znajduje równieĪ zastosowanie do analizy związków pomiĊdzy róĪnymi grupami interesariuszy w przedsiĊbiorstwie13.
Wydaje siĊ, Īe sytuacja, okreĞlana mianem asymetrii informacji, odnosi siĊ
nieomal do wszystkich zdarzeĔ i procesów mających miejsce w działalnoĞci
gospodarczej i społecznej. Jest ona wykreowana przez zbiór okolicznoĞci oraz
warunków funkcjonowania i rozwoju sprzyjających osiąganiu korzyĞci przez
jedną ze stron w wyniku zdobywania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania pełniejszej, szybszej, wiarygodniejszej i cenniejszej informacji. Z reguły
taką informacją dysponuje agent.
Problemy agencji w przypadku inwestycji private equity mają charakter
wielopłaszczyznowy i wielowymiarowy. W. A. Sahlman zauwaĪa, iĪ moĪna
wskazaü na trzy podstawowe relacje agent – pryncypał zachodzące pomiĊdzy
pierwotnymi inwestorami funduszu, funduszem private equity oraz spółką portfelową14 (zob. rys. 2).
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której fundusz
private equity, działając jako agent, moĪe przedkładaü własny interes ponad
korzyĞci podmiotów, które, znajdując siĊ w sytuacji pryncypała, udostĊpniają
posiadany kapitał na inwestycje. W tej relacji ma miejsce wysoki poziom asymetrii informacji. W procesie inwestycyjnym fundusz jest wysoce aktywnym
uczestnikiem rynku private equity, czynnie zarządzając posiadanym portfelem
inwestycyjnym, w którego skład wchodzą z reguły róĪne spółki o odmiennych
przedmiotach i rynkach działania, posiadanej technice i realizowanej technologii
oraz programach i strategiach rozwoju swojej działalnoĞci. Podmioty, które udostĊpniły kapitał na inwestycje nie mają moĪliwoĞci bezpoĞredniego nadzorowania działalnoĞci poszczególnych spółek portfelowych. Na ich oczekiwania odnoszące siĊ do uzyskania okreĞlonej stopy zwrotu z inwestycji bezpoĞredni wpływ
12
G. A. A k e r l o f, The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics” 1970, Vol. 84, No. 3, s. 488–500.
13
S. A. R o s s, The Economic Theory of Agency. The Principal’s Problem, „American Economic Review” 1973, Vol. 63, No. 2, s. 134.
14
W. A. S a h l m a n, Structure of Venture-capital Organizations, „Journal of Financial Economics” 1990, Vol. 27, s. 473–521; Por. M. M e u l e m a n, M. W r i g h t, S. M a n i g a r t,
A. L o c k e t t, Private Equity Syndication: Agency Costs, Reputation and Collaboration, „Journal
of Business Finance & Accounting”, June/July 2009, Vol. 36(5)&(6), s. 616–644.
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wywiera efektywnoĞü zarządzania spółkami portfelowymi funduszy private
equity (zob. teĪ rys. 1).

Agent: przedsiĊbiorca
Pryncypał: fundusz
private equity

Inwestorzy

Agent: fundusz private
equity
Pryncypał: inwestorzy

Spółka
portfelowa

Fundusz
private
equity

PrzedsiĊbiorca

Agent: fundusz private
equity
Pryncypał:
przedsiĊbiorca

15

Rys. 2. Relacje agencji w inwestycjach funduszy private equity .
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie W. A. S a h l m a n, Structure of Venture-capital
Organizations, „Journal of Financial Economics” 1990, Vol. 27, s. 473–521.

Uwidocznione na rys. 2 relacje agencji w inwestycjach funduszy private
equity wskazują takĪe, iĪ relacja miĊdzy funduszem private equity a spółką portfelową ma charakter dualny. Z jednej strony przedsiĊbiorca, rozumiany jako
pierwotny posiadacz praw własnoĞci do spółki portfelowej, wystĊpuje w roli
agenta, a fundusz znajduje siĊ w sytuacji pryncypała. JednakĪe moĪna wskazaü
sytuacje, w których to właĞnie fundusz private equity moĪe mieü skłonnoĞü do
podjĊcia i realizacji działaĔ sprzecznych z najlepiej pojĊtym interesem przedsiĊbiorcy i to on bĊdzie w tej sytuacji wystĊpował w roli agenta.
PomiĊdzy funduszem private equity a przedsiĊbiorcą wystĊpuje równieĪ
asymetria informacji. Choü jej skala i poziom z reguły są mniejsze niĪ pomiĊdzy
funduszem a jego inwestorami, to ma ona znaczący wpływ na podejmowane
i realizowane decyzje o celach, które przecieĪ nie zawsze są wspólne.

15
Termin „przedsiĊbiorca” posiada w opracowaniu swoistą treĞü i nie jest on w pełni przystający do ogólnie przyjĊtego znaczenia tego pojĊcia, spotykanego chociaĪby na gruncie prawa,
ekonomii czy psychologii. UĪywany jest on do okreĞlenia osoby, która była pomysłodawcą
i załoĪycielem okreĞlonego przedsiĊbiorstwa, a takĪe pozostaje właĞcicielem jego czĊĞci po przystąpieniu do spółki funduszu private equity. Por. J. D u r a j, M. P a p i e r n i k - W o j d e r a, PrzedsiĊbiorczoĞü i innowacyjnoĞü, Difin, Warszawa 2010, s. 9–18.
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Szczególnie istotnym wymiarem problemu agencji w procesie dezinwestycji
wydaje siĊ byü kwestia relacji miĊdzy funduszem a dotychczasowym zarządem
spółki portfelowej. Problem ten wiąĪe siĊ z metodami dezinwestycji przeprowadzanych przez fundusze private equity. A. Bascha i U. Walz oraz S. Gifford
wskazują, Īe z róĪnymi metodami dezinwestycji związane są odmienne korzyĞci osiągane zarówno przez fundusz, jak i dotychczasowych właĞcicieli16. WyjĞcie z inwestycji przez sprzedaĪ spółki inwestorowi strategicznemu zwykle wiąĪe siĊ ze zbyciem wszystkich albo przewaĪającej czĊĞci udziałów posiadanych
przez fundusz i pierwotnych właĞcicieli spółki17. PrzedsiĊbiorca, który był inicjatorem i załoĪycielem danego przedsiĊbiorstwa traci wówczas przywileje
związane z pełnieniem w niej funkcji kierowniczych. Obok tych strat ma miejsce wystĊpowanie u tego rodzaju przedsiĊbiorcy społeczne koszty utraty wiĊzi
ze spółką18. W wielu bowiem przypadkach rozstaje siĊ on z przedsiĊbiorstwem
dotychczas kierowanym przez niego. W związku z tym dotychczasowy zarząd
spółki bĊdzie dąĪył do przeprowadzenia dezinwestycji w drodze publicznej
sprzedaĪy akcji, nawet gdy nie bĊdzie to zapewniało najwyĪszej stopy zwrotu
z zainwestowanego kapitału.
Z kolei, moĪna zwróciü uwagĊ na sytuacjĊ, w której fundusz private equity
moĪe nie byü zainteresowany ponoszeniem wysokich kosztów emisji i wprowadzenia papierów wartoĞciowych do obrotu giełdowego, czy teĪ godzenia siĊ na
poniesienie dodatkowego kosztu niedowartoĞciowania akcji w ofercie publicznej. Giełda papierów wartoĞciowych nie zawsze umoĪliwia uzyskanie najwyĪszej wyceny przedsiĊbiorstwa. Inwestor strategiczny, który bĊdzie beneficjentem
korzyĞci skali wynikających z akwizycji moĪe zaoferowaü zdecydowanie lepsze
warunki transakcji nabycia akcji przy jednoczeĞnie znacznie niĪszych kosztach
jej przeprowadzenia. Ponadto w sytuacji wystĊpowania co najmniej dwóch
podmiotów zainteresowanych nabyciem oferowanej do sprzedaĪy spółki portfelowej fundusz moĪe uzyskaü dodatkową premiĊ. Przedstawiciele funduszu bĊdą
wiĊc w okreĞlonych okolicznoĞciach skłonni do podejmowania działaĔ zmierzających do sprzedaĪy spółki inwestorowi strategicznemu.
Wskazana relacja agencji wystĊpująca pomiĊdzy funduszem a przedsiĊbiorcą równieĪ generuje koszty agencji19. D. J. Cumming, J. G. MacIntosh podkre16
A. B a s c h a, U. W a l z, Convertible Securities and Optimal Exit Decisions in Venture
Capital Finance, „Journal of Corporate Finance” 2001, Vol. 7, s. 289–290; S. G i f f o r d, The
Allocation of Limited Entrepreneurial Attention, Kulwer Academic Publisher, Boston 1998, s. 11.
17
D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, A Cross-country Comparsion of Full and Partial
Venture Capital Exits, „Journal of Banking & Finance” 2003, Vol. 27, s. 515.
18
O. B a y a r, T. J. C h e m m a n u r, IPOs versus Acquisitions and the Valuation Premium
Puzzle: A theory of Exit Choice by Entrepreneurs and Venture Capitalists, „Journal of Financial
and Quantitative Analysis (JFQA)”, August 2010, Forthcoming. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=966004, s. 6.
19
Zob. E. F. F a m a, M. C. J e n s e n, Separation of Ownership and Control, „Journal of Law
and Economics” 1983, Vol. 26, No. 2, s. 304.
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Ğlają, iĪ poprzez przeprowadzenie dezinwestycji w drodze oferty publicznej
moĪliwe jest ich zmniejszenie20.
Wprowadzenie spółki na giełdĊ nie jest równoznaczne z natychmiastowym
wycofaniem siĊ funduszu private equity ze spółki portfelowej. Akcje znajdujące
siĊ w portfelu inwestycyjnym funduszu z reguły zbywane są w póĨniejszym
terminie. Upublicznienie spółki umoĪliwia włączenie do systemu wynagrodzeĔ
kadry zarządzającej instrumentów związanych z rynkiem kapitałowym, takich
jak chociaĪby opcje na akcje. Redukcja kosztów agencji w tym przypadku pozwoli funduszowi w przyszłoĞci zrealizowaü wyĪszą stopĊ zwrotu z inwestycji.
Co wiĊcej, w wyniku wprowadzenia spółki na giełdĊ, działania zarządu spółki
bĊdą poddawane kontroli nie tylko przez przedstawicieli funduszu, ale równieĪ
innych uczestników rynku kapitałowego, co w konsekwencji równieĪ prowadzi
do obniĪenia kosztów agencji.
Sposób, w jaki fundusz private equity jest postrzegany przez otoczenie
i ocena jego działalnoĞci stanowią niezwykle istotny czynnik sukcesu ekonomicznego na rynku kapitału podwyĪszonego ryzyka. Dobra reputacja umoĪliwia
funduszowi pozyskiwanie nowych inwestorów skłonnych do udostĊpnienia posiadanych zasobów kapitału, ułatwia współpracĊ pomiĊdzy funduszami nad realizacją okreĞlonych projektów, a takĪe jest kluczowa w procesie lokowania
nowych spółek do portfela inwestycyjnego21. Proces dezinwestycji moĪe byü
wykorzystywany przez fundusz private equity jako okazja do wykreowania wizerunku funduszu na rynku jako jednostki odpowiedzialnej społecznie, rozwijającej kapitał społeczny, a w konsekwencji znacząco umacniającej posiadaną
pozycjĊ konkurencyjną.
Wprowadzenie akcji spółki portfelowej do obrotu giełdowego jest dobrym
sposobem przekazania otoczeniu informacji o sprawnoĞci funduszu w kreowaniu
wartoĞci podmiotów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego22. Udany
debiut giełdowy w wiĊkszym stopniu niĪ inne metody dezinwestycji wzmacnia
reputacjĊ i wiarygodnoĞü funduszu, gdyĪ informacja o sukcesie trafia do zdecydowanie wiĊkszego grona odbiorców23. W proces sprzedaĪy spółki inwestorowi
branĪowemu, finansowemu czy dotychczasowemu zarządowi zaangaĪowanych
jest zdecydowanie mniejsza liczba inwestorów, a informacje o transakcji znacznie rzadziej przekazywane są w do publicznej wiadomoĞci, chociaĪby poprzez
prasĊ czy telewizjĊ.

20

D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, Venture-capital Exits in Canada and United States,
„University of Toronto Law Journal” 2003, Vol. 53, s. 104.
21
B. S. B l a c k, R. J. G i l s o n, Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks
versus Stock Markets, „Journal of Financial Econimics” 1998, Vol. 47, s. 254.
22
P. G o m p e r s, J. L e r n e r, The Venture Capital Cycle, MIT Press, Cambridge Massachusetts 2006, s. 379.
23
A. B a s c h a, U. W a l z, op. cit., s. 292.
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Aprecjacja kapitału reputacji funduszu private equity, osiągniĊta poprzez
wprowadzenie spółki do obrotu giełdowego, jest na tyle atrakcyjna, iĪ działania
funduszu mogą nie byü w zgodzie z interesem spółki portfelowej i jej pierwotnych właĞcicieli. P. Gompers zauwaĪył, iĪ zwłaszcza stosunkowo nowe fundusze, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku, wykazują siĊ wiĊkszą skłonnoĞcią do wykorzystywania debiutów giełdowych spółek portfelowych
w celu budowania reputacji24. Ze stosowaniem takiej praktyki wiąĪe siĊ koniecznoĞü poniesienia dodatkowych kosztów. Mianowicie na giełdĊ wchodzą
spółki, które nie są jeszcze odpowiednio przygotowane i nie wszystkie moĪliwoĞci kreowania wzrostu ich wartoĞci zostały właĞciwie wykorzystane. Zbyt wczesne wyjĞcie z inwestycji rodzi dla funduszu konsekwencje w postaci niĪszej
stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Co wiĊcej, aby sprzedaĪ akcji w ofercie publicznej zakoĔczyła siĊ sukcesem oferowane są one po cenie niĪszej od tej,
jaką nowi inwestorzy byliby skłonni zapłaciü w „normalnych” warunkach. Efektem takiego działania jest wyĪszy stopieĔ niedowartoĞciowania akcji sprzedawanych w trakcie pierwszej oferty publicznej. Fundusze, które cieszą siĊ uznaniem wĞród uczestników rynku kapitałowego wykazują znacznie mniejszą
skłonnoĞü do wykorzystywania tego typu kosztownych narzĊdzi promocji.

3. ASYMETRIA INFORMACJI A WYJĝCIE Z INWESTYCJI

Na gruncie teorii agencji zwraca siĊ uwagĊ na relacje pomiĊdzy inwestorami funduszu, funduszem private equity, spółką i jej pierwotnym właĞcicielem
w procesie dezinwestycji. W momencie wyjĞcia funduszu z inwestycji, w wiĊkszoĞci przypadków bierze udział jeszcze jedna strona transakcji, a mianowicie
podmiot, który stanie siĊ nowym właĞcicielem praw własnoĞci zbywanych przez
fundusz. W takiej sytuacji dezinwestycja związana jest równieĪ ze zjawiskiem
asymetrii informacji.
Podczas dezinwestycji fundusz private equity jest stroną uprzywilejowaną
w stosunku do nabywcy spółki portfelowej w zakresie dostĊpu do informacji
i moĪliwoĞci jej oceny. Poprzez długotrwałe zaangaĪowanie kapitałowe posiada
on z reguły szerszy dostĊp do informacji o przedsiĊbiorstwie, sposobie jego
funkcjonowania, otoczeniu oraz perspektywach dalszego rozwoju. Podmiot,
który nabywa udziały w takiej spółce nie ma moĪliwoĞci uzyskania tak szerokiego i skutecznego dostĊpu do informacji.

24

P. G o m p e r s, Grandstanding in the Venture Capital Industry, „Journal of Financial Economics” 1996, Vol. 42, s. 133–156.
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Rys. 3. Asymetria informacji w procesie dezinwestycji
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie M. E c k e r m a n n, Venture Capitalists’ Exit
Strategies under Information Asymmetry. Evidence from the U.S. Venture Capital Market,
Deutscher Universität-Verlag, Wiesbaden 2006, s. 13.

D. J. Cumming, J. G. MacIntosh podkreĞlają, iĪ konsekwencją nierównego
dostĊpu do informacji moĪe byü akceptowanie przez nabywcĊ niĪszej ceny akcji
sprzedawanego przedsiĊbiorstwa, co znajdzie wyraz chociaĪby we wzroĞcie
poziomu stopy dyskontowej podczas szacowania przyszłych przepływów pieniĊĪnych25. MoĪliwoĞü rozwiązania problemu asymetrii informacji zaleĪy od
sposobu wyjĞcia z inwestycji, gdyĪ róĪne metody dezinwestycji skierowane są
do róĪnych grup nabywców, w róĪnym stopniu zdolnych do poradzenia sobie
z faktem wystĊpowania nierównego dostĊpu do informacji26. Pozycje dotychczasowego zarządu, strategicznego inwestora branĪowego czy indywidualnego
inwestora giełdowego bĊdą w tym zakresie skrajnie odmienne (zob. rys. 4). No25

D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, Venture-capital exits…, op. cit., s. 103–104.
D. C u m m i n g, S. J o h a n, Information Asymetries, Agency Costs and Venture Capital
Exit Outcomes, „Venture capital” 2008, Vol. 10, No. 3, s. 198.
26
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wi inwestorzy, którzy nie mają moĪliwoĞci wpływu na zmniejszenie asymetrii
informacji pomiĊdzy stronami transakcji, bĊdą skłonni zaoferowaü znacznie
niĪszą cenĊ za nabywane udziały, ze wzglĊdu na duĪe ryzyko inwestycyjne wywołane luką informacyjną.

Niska

Krótki

Wykup menedĪerski

SprzedaĪ inwestorowi
branĪowemu
SprzedaĪ innemu inwestorowi
finansowemu

Okres trwania inwestycji

ZdolnoĞü do rozwiązania
problemu asymetrii informacji

Wysoka

Oferta publiczna
Długi

Rys. 4. Metody dezinwestycji a asymetria informacji
ħ r ó d ł o: S. P o v a l y, Private Equity Exits: Divestment Process Management for Leveraged
Buyouts, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2007, s. 140

W interesie inwestora private equity bĊdzie zatem dąĪenie do minimalizacji
asymetrii informacji. Efekt ten moĪe byü osiągniĊty chociaĪby przez wydłuĪenie
okresu zaangaĪowania kapitałowego funduszu w spółkĊ27. Dezinwestycja nie ma
charakteru jednorazowego wydarzenia, lecz jest rozłoĪonym w czasie ciągiem
działaĔ. PodejĞcie procesowe ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku
wyjĞcia z inwestycji za poĞrednictwem giełdy papierów wartoĞciowych. Poprzez
dalsze zaangaĪowanie kapitałowe funduszu private equity w spółkĊ portfelową
po wprowadzeniu jej akcji do publicznego obrotu, otoczeniu przekazywany jest
sygnał, iĪ dany podmiot posiada potencjał wzrostu wartoĞci rynkowej. W ten
sposób fundusz dokonuje niejako transferu własnej reputacji i doĞwiadczenia na

27

D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, Venture Capital Investment Duration in Canada
and the United States, „Journal of Multinational Financial Management” 2001, Vol. 11, s. 446.
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spółkĊ portfelową. Rezultatem wydłuĪonego czasu trwania inwestycji bĊdzie
zatem wzmocnienie pozytywnej opinii otoczenia o spółce28.
PóĨniejsze wyjĞcie z inwestycji pozwala na redukcjĊ kosztów asymetrii informacji, a w konsekwencji sprzyjaü moĪe sprzedaĪy spółki portfelowej po cenie
zbliĪonej do jej wartoĞci godziwej. Z drugiej strony działanie takie związane jest
z koniecznoĞcią ponoszenia znaczących kosztów utraconych korzyĞci, wynikających z braku moĪliwoĞci reinwestowania kapitału ulokowanego w niezakoĔczonej inwestycji29. Optymalna strategia dezinwestycji, umoĪliwiająca maksymalizacjĊ stopy zwrotu z inwestycji, wymaga znalezienia równowagi pomiĊdzy
malejącymi w czasie kosztami asymetrii informacji a rosnącymi kosztami utraconych moĪliwoĞci. WydłuĪenie okresu zaangaĪowania kapitałowego funduszu
private equity bĊdzie miało miejsce, gdy rozwiązanie problemów wynikających
z asymetrii informacji staje siĊ trudniejsze.

4. ZAKOēCZENIE

Cechą charakterystyczną inwestycji private equity jest ich ograniczony
okres trwania. Cały proces inwestycyjny koĔczy dezinwestycja umoĪliwiająca
realizacjĊ zysku, a relacje zachodzące pomiĊdzy podmiotami biorącymi w niej
udział mają istotny wpływ na przebieg tego procesu. Ze wzglĊdu na długofalowy charakter decyzji podejmowanych na etapie wyjĞcia z inwestycji, rozpoznanie interakcji bĊdących wynikiem asymetrii informacji oraz problemów agencji
jest niezwykle waĪne z punktu widzenia interesariuszy zaangaĪowanych w okreĞloną inwestycjĊ.
MoĪliwoĞci rozwiązania konfliktu agencji pomiĊdzy funduszem private
equity a pierwotnym właĞcicielem spółki portfelowej oraz minimalizacja stopnia
asymetrii informacji pomiĊdzy stronami transakcji wpływają na długoĞü okresu
zaangaĪowania kapitałowego funduszu w spółkĊ, wybór sposobu dezinwestycji,
a takĪe cenĊ, po jakiej dana inwestycja zostanie zakoĔczona. Czynniki te stanowią zarazem kluczowe determinanty efektywnoĞci funkcjonowania funduszy
private equity.

28

W. L. M e g g i n s o n, K. A. W e i s s, Venture Capitalists Certification in Initial Public
Offerings, „Journal of Finance” 1991, Vol. 46, s. 879–903.
29
W. N e u s, U. W a l z, Exit Timing of Venture Capitalists in the Course of an Initial Public
Offering, „Journal of Financial Intermediation” 2005, Vol. 14, s. 254.
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PRIVATE EQUITY DIVESTMENT PROCESSES UNDER INFORMATION
ASYMMETRY TERMS

The primary purpose of this paper is to draw attention to the duality of the situation of private
equity funds, which takes place in the process of investment. The first situation concerns the
agency problem in private equity investments, while the latter refers to the information asymmetry.
Furthermore this article points to the impact of principal – agent relationship and asymmetric
information on the process of divestment. These two issues helps to better understand and
comprehensively present the specifics of private equity investment processes.
Possibility of resolving the agency dilemma and ability to minimize the degree of
information asymmetry between the parties to the transaction affect the length of the fund's capital
commitment in the portfolio company, the choice of method of divestment and the price at which
the investment is completed. These factors are also key determinants of the efficiency of the
private equity funds.
Key words: private equity, venture capital, information asymmetry, principal-agent problem,
agency theory, divestment.

