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Invest Europe
Invest Europe, dawniej działające pod nazwą European Private Equity and
Venture Capital Association (EVCA, Europejskie Stowarzyszenie Private
Equity i Venture Capital), jest stowarzyszeniem reprezentującym
europejski sektor private equity, venture capital i funduszy
infrastrukturalnych, oraz inwestorów działających w tych branżach.
Członkowie naszej organizacji dokonują długoterminowych inwestycji
w prywatnych przedsiębiorstwach. Są to zarówno przedsiębiorstwa
dopiero zaczynające działalność, jak i przedsiębiorstwa o ugruntowanej
pozycji rynkowej. Inwestycje te dają nie tylko zastrzyk kapitału, lecz
innowacyjność, wiedzę i doświadczenie. Wkład ten pozwala na osiąganie
silnego i zrównoważonego wzrostu, co z kolei przynosi godziwe zyski
wiodącym europejskim funduszom emerytalnym i towarzystwom
ubezpieczeniowym, z korzyścią dla milionów europejskich obywateli,
którzy ulokowali w nich swoje oszczędności.
Celem Invest Europe jest wniesienie konstruktywnego wkładu w politykę
mającą wpływ na inwestycje kapitału prywatnego w Europie. Zapewniamy
opinii publicznej informacje na temat roli, jaką nasze organizacje
członkowskie odgrywają w gospodarce. Prowadzone przez nas badania i
analizy są najbardziej autorytatywnym źródłem danych dotyczących
tendencji rozwoju naszej branży.
Invest Europe stoi na straży branżowych standardów profesjonalnych,
nakładających na naszych członków wymogi odpowiedzialności, dobrych
praktyk zarządczych oraz przejrzystości działań.
Invest Europe jest organizacją non profit, której biuro w Brukseli w Belgii
zatrudnia zespół 25 pracowników.
Kontakt
Więcej informacji na temat Invest Europe znaleźć można pod adresem
www.investeurope.eu.
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W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych Standardów
Profesjonalnych
prosimy
o
kontakt
pod
adresem
professionalstandards@investeurope.eu. Na każde zapytanie odpowiemy
bez zwłoki.

Promowanie Standardów Profesjonalnych
Celem Invest Europe jest promowanie najwyższych standardów etycznych
i profesjonalnych w branży private equity, venture capital oraz inwestycji
infrastrukturalnych1.
Prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etycznymi ma
fundamentalne znaczenie dla powodzenia naszego sektora. Podmioty
branżowe działają w otoczeniu opartym na zaufaniu. Członkowie Invest
Europe w sposób uzasadniony oczekują, że inni uczestnicy tego rynku
działać będą z zachowaniem najwyższych standardów etycznych
i profesjonalnych. Dochowania podobnych zasad oczekuje się od nich
samych wobec spółek portfelowych (ang. portfolio companies),
usługodawców i innych interesariuszy. Ponadto w celu zapewnienia
zrównoważonych, sprawiedliwych i pozytywnych warunków działania
sektora w całej Europie, w najlepszym interesie naszych organizacji
członkowskich leży skuteczne budowanie zaufania do branży wśród opinii
publicznej. Wstąpienie w szeregi Invest Europe oznacza przyjęcie
zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób etyczny
i jednocześnie korzystny dla właściwie rozumianych interesów branży
i wszystkich jej interesariuszy.
Realizacja standardów przedstawionych w niniejszym Kodeksie pozwala
Invest Europe na lepsze reprezentowanie oraz promowanie interesów jego
członków.
Niniejszy Kodeks stanowi kompendium kluczowych wymogów w zakresie
1

Na potrzeby niniejszego Kodeksu, terminy „private equity” oraz „sektor/branża” używane są zamiennie, jako
określenia ogólne obejmujące działalność w zakresie venture capital, infrastruktury i private equity.
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zarządzania, przejrzystości działania i odpowiedzialności, których
spełnienia oczekuje się od podmiotów sektora. Przedstawia on przystępny,
praktyczny i jednoznaczny komentarz do zasad profesjonalnego
postępowania i relacji pomiędzy uczestnikami branży, przy czym
szczególna uwaga poświęcona została relacji pomiędzy podmiotami
zarządzającymi funduszami (ang. general partners) i inwestorami funduszy
(ang. limited partners) z jednej strony, oraz podmiotami zarządzającymi
funduszami i spółkami portfelowymi z drugiej strony, przy uwzględnieniu
znaczenia roli społecznej sektora private equity. Terminologia związana z
wykorzystywanymi w Zasadach angielskojęzycznymi pojęciami general
partner i limited partner objaśniona jest w dziale „Długoterminowe
partnerstwo pomiędzy podmiotami zarządzającymi funduszami i
inwestorami funduszy”.
Ponadto niniejszy Kodeks opisuje podstawowe wymogi w dziedzinie zasad
uznawania przychodów i kosztów oraz obowiązków sprawozdawczych,
którym podlegają fundusze private equity, w postaci Zasad Wyceny IPEV
(International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines,
popieranych przez Invest Europe) oraz przygotowanych przez Invest
Europe „Zasad sprawozdawczości dla inwestorów” i 'Kodeksu
postępowania agentów pośredniczących (ang. placement agents)”. W ten
sposób Kodeks Standardów Profesjonalnych stanowi wszechstronną
prezentację wszystkich aspektów standardów profesjonalnych sektora
private equity.
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Działalność sektora private equity opiera się na modelu aktywnego
inwestowania i własności obejmującym dwie kluczowe relacje
…………………………………………………………………………
1. Długoterminowe partnerstwo pomiędzy podmiotami
zarządzającymi funduszami i inwestorami funduszy
Pojęcie private equity odnosi się przede wszystkim do modelu właścicielskiego
wykorzystywanego w inwestycjach dokonywanych w przedsiębiorstwach prywatnych różnej
wielkości i znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Zazwyczaj kapitał zgromadzony na
takie inwestycje przybiera formę spółki komandytowej. W ramach takiej spółki inwestorzy
pełnią rolę komandytariuszy (ang. limited partners, LPs), natomiast zarządzający inwestycją
pełni rolę komplementariusza (ang. general partner, GP). Inwestycje private equity
przyjmują często również inne formy własności, dlatego też na potrzeby niniejszej publikacji
terminy GP i LP używane są w znaczeniu ogólnym – odpowiednio - podmiotów
zarządzających i inwestorów, bez względu na strukturę prawną danego funduszu.
Charakter długoterminowego partnerstwa powstałego na drodze negocjacji i bieżącej
współpracy między podmiotami zarządzającymi a inwestorami ma fundamentalne
znaczenie dla sposobu funkcjonowania całego sektora private equity. Charakter ten stanowi
również o różnicy pomiędzy private equity a innymi klasami aktywów. Fundusze private
equity istnieją zazwyczaj przynajmniej 10 lat. W czasie pracy funduszu zarówno podmiot
zarządzający, jak i inwestorzy, aktywnie dążą do zapewnienia, by wszystkie aspekty
działalności inwestycyjnej i zarządzanie funduszem spełniały wysokie standardy
profesjonalne i etyczne. Inwestorzy oczekują od podmiotów zarządzających
odpowiedzialności, przejrzystości i działania zgodnego z interesami funduszu, natomiast
zarządzający oczekują od inwestorów odpowiedzialności, przejrzystości i terminowej
realizacji zobowiązań inwestycyjnych.

2. Podmiot zarządzający jako aktywny i odpowiedzialny właściciel
spółek portfelowych
Inwestycje private equity zazwyczaj charakteryzują się wysokim stopniem zaangażowania
podmiotów zarządzających w działalność spółek portfelowych. Zarządzający funduszem
zapewnić mogą przedsiębiorstwu nie tylko inwestycje kapitałowe, lecz również wiedzę,
doświadczenie oraz kontakty z innymi spółkami portfelowymi. Dobry ład korporacyjny ma
kluczowe znaczenie dla wytworzenia trwałej wartości. W celu jej zapewnienia, podmiot
zarządzający odgrywa aktywną rolę w budowaniu i realizacji strategii oraz kierunku
działania spółki portfelowej, delegując swoich przedstawicieli do zarządu i rady nadzorczej
spółek oraz współpracując z nimi również na innych płaszczyznach. Podmiot zarządzający
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wymaga od spółek portfelowych przyjęcia rozległej odpowiedzialności, przejrzystego
działania (udokumentowanego w trakcie monitoringu oraz w sprawozdawczości) oraz
wdrożenia najlepszych praktyk.

Sektor kierujący się zasadami dobrego ładu korporacyjnego
………………………………………………………………………………………………..
Sektor private equity odegrał i nadal odgrywa kluczową rolę w tworzeniu standardów
dobrego ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach niepublicznych. Udana inwestycja
wymaga podejmowania świadomych decyzji przez wszystkich uczestników procesu
zarządczego na wszystkich jego poziomach. Istotą dobrego ładu korporacyjnego jest
stworzenie środowiska, w którym wszyscy kierują się wspólnym interesem, i które
wytwarza postawy, mechanizmy i zachowania pozwalające na realizację owego
świadomego procesu decyzyjnego. Słaby ład korporacyjny prowadzić może do
zróżnicowania interesów, złych decyzji i porażek biznesowych.

Cel Kodeksu
……………………………………………………………………………………………….
Celem Kodeksu jest wspomaganie członków Invest Europe w podejmowaniu decyzji
biznesowych zgodnie z zalecanymi zasadami Kodeksu Postępowania oraz wysokimi
standardami etycznymi. Na przykład, inwestycja typu private equity prowadzić może do
sytuacji konfliktu interesów pomiędzy różnymi podmiotami uczestniczącymi w funduszu,
przedsięwzięciu biznesowym, transakcji lub negocjacjach. Intencją niniejszego Kodeksu jest
zapewnienie, by podmioty, które stosują się do przedstawionych tu rekomendacji, mogły
rozstrzygać tego rodzaju konflikty w sposób otwarty, uczciwy i rzetelny.
W zamyśle swym Kodeks ten przedstawia zasady, których zastosowanie możliwe jest w jak
najszerszym zakresie okoliczności i sytuacji, w tym sytuacji inwestycyjnych, od inwestycji na
wczesnym etapie (ang. seed investment) i rozwojowych, po duże lewarowane inwestycje i
wykupy (ang. leveraged buy-in i buy-out).

Dyrektywa ZAFI i inne przepisy prawne
……………………………………………………………………………………………….
W chwili tworzenia Kodeksu, ciągle trwały jeszcze prace nad przepisami krajowymi oraz
ustawodawstwem Unii Europejskiej wdrażającymi zapisy Dyrektywy w sprawie
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI, ang. Alternative
Investment Fund Managers Directive, AIFMD2). Ponadto powstało wiele przepisów dla
sektora private equity w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które będą
2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alterna-

tywnymi funduszami inwestycyjnymi, w języku polskim tzw. dyrektywa ZAFI.
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wywierać znaczny wpływ na sektor private equity na całym świecie. Jednakże intencją
niniejszego Kodeksu nie jest zapewnienie doradztwa ani szczegółowych instrukcji
operacyjnych dotyczących spełnienia wymogów dyrektywy ZAFI lub jakichkolwiek innych
przepisów prawa (np. FATCA3 i innych).
Dyrektywa ZAFI została już lub będzie wdrożona w ustawodawstwo ponad 30 krajów
o różnych tradycjach legislacyjnych i administracyjnych; ponadto dyrektywa ta nie ma
zastosowania do tych członków Invest Europe, którzy znajdują się poza zakresem jej
wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. W sektorze
private equity funkcjonuje zbyt wiele różnorodnych form organizacyjnych funduszy i ich
podmiotów zarządzających, by Kodeks zdołał odnieść się do wszystkich wymogów
prawnych i przepisów międzynarodowych, które mogłyby mieć zastosowanie w konkretnym
przypadku.
Niemniej jednak, niniejszy Kodeks stara się wyjaśnić, jakie jest najlepsze odzwierciedlenie
istniejących standardów w ramach dyrektywy ZAFI i przepisów regulacyjnych oraz
naświetlić, gdzie wpływ tych przepisów jest szczególnie istotny. Kodeks Postępowania
Invest Europe od dawna już wyraża zasadę sprawiedliwego traktowania inwestorów i, w
tym sensie, wpisuje się w ramy głównych celów dyrektywy ZAFI.
Kodeks nie odnosi się do konkretnych warunków jakiejkolwiek jurysdykcji, dlatego wszelkie
odniesienia do akcjonariuszy, rady nadzorczej i zarządu rozumieć należy w sensie ogólnej
nazwy tych funkcji, a nie konkretnych podmiotów w ramach jednej określonej struktury
prawnej.

Historia Kodeksu
………………………………………………………………………………………………..
Pierwszy Kodeks Postępowania sektora private equity powstał w 1983 roku i podlegał
ciągłemu rozwojowi, z uwzględnieniem zapisów dokumentu „Modelowy Kodeks Etyczny:
Sprawozdanie Komitetu SRO Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów
Wartościowych” 4 , opublikowanego w czerwcu 2006 roku. Dokument ten zaleca, by
podmioty sektora usług finansowych przyjęły za podstawę działalności następujące zasady
etyczne: uczciwości i prawdomówności; dotrzymywania obietnic; lojalności i pełnego
ujawnienia konfliktów interesów; uczciwości wobec klienta; niedziałania na szkodę klienta i
sektora; oraz zachowania poufności.
Pierwsza edycja niniejszego Kodeksu Standardów Profesjonalnych została opublikowana w
styczniu 2013 roku, jako próba zintegrowania istniejących wówczas dokumentów EVCA
dotyczących standardów profesjonalnych, tzn. Kodeksu Postępowania, Naczelnych Zasad
EVCA (przyjętych w maju 2003 r.) oraz Wytycznych EVCA w sprawie ładu korporacyjnego
(przyjętych w czerwcu 2005 r.).
3
4

Foreign Account Tax Compliance Act.
Self-Regulatory Organisations Committee of the International Organisation of Securities Commissions, IOSCO.
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Obecna edycja Kodeksu
………………………………………………………………………………………………..
Kodeks w zamyśle swym jest dokumentem dynamicznym. Opiekę nad nim sprawuje
Komitet Invest Europe ds. Standardów Profesjonalnych. Komitet chętnie zapozna się
z uwagami odbiorców na temat jego treści oraz sugestiami redakcyjnymi. Wszelkie uwagi
kierować prosimy na adres professionalstandards@investeurope.eu.
Kodeks podlega corocznej ocenie. Ostatni przegląd dokonany został przez Komitet Invest
Europe ds. Standardów Profesjonalnych na przełomie 2014/2015 r., kiedy to również
przeprowadzono konsultacje wśród członków stowarzyszenia. Przewidywane są także
aktualizacje Kodeksu, w celu odzwierciedlenia zmian zachodzących w sektorze.
Niniejsza edycja Kodeksu opublikowana została w listopadzie 2015 roku.

Typowa struktura funduszu
Poniższy schemat ukazuje typową strukturę funduszu, ze wskazaniem relacji pomiędzy
inwestorami funduszu, podmiotem zarządzającym funduszem a samym funduszem oraz
spółkami portfelowymi. Ma on charakter wyłącznie poglądowy – w rzeczywistości rynkowej
spotkać można wiele wariantów tego podstawowego modelu.
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Uwaga: linią przerywaną zaznaczono możliwe warianty.
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CZĘŚĆ 1
_______

KODEKS
POSTĘPOWANIA
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KODEKS POSTĘPOWANIA
1.
Postępuj uczciwie
2.
Dotrzymuj obietnic
3.
Ujawniaj konflikty interesów
4.
Postępuj sprawiedliwie
5.
Zachowaj poufność
6.
Nie działaj na szkodę sektora

12

KODEKS POSTĘPOWANIA
CELE
Cele Kodeksu obejmują:
• Sformułowanie zasad etycznego postępowania przestrzeganych
przez członków Invest Europe;
• Zapewnienie w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia przestrzegania wysokich standardów godnego postępowania komercyjnego oraz stosowania sprawiedliwych zasad handlu i inwestycji;
• Stworzenie podstaw analizy i rozstrzygania ewentualnych przypadków nieprofesjonalnego postępowania ze strony członków Invest Europe.
Postępowanie zgodne z Kodeksem jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich
członków Invest Europe. Ponadto oczekuje się, iż członkowie zapewnią
zgodność z Kodeksem ze strony podmiotów z nimi stowarzyszonych. Przypadki braku zgodności rozpatrywane są przez Komitet ds. Standardów Profesjonalnych działający w imieniu Zarządu Invest Europe. W przypadku
udowodnionego poważnego aktu działania niezgodnego z Kodeksem,
Invest Europe nałożyć może na danego członka sankcje, włącznie z usunięciem z szeregów Invest Europe.
Skargi dotyczące postępowania firm członkowskich kierować należy na adres:
Invest Europe
Attn.: Chair of Invest Europe Professional Standards Committee
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
B-1050 Bruksela
Belgia
professionalstandards@investeurope.eu
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CZĘŚĆ 2
_______

KOMENTARZ
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KOMENTARZ
Poniżej zamieszczono komentarz, który może być pomocny w interpretacji
oraz stosowaniu niniejszego Kodeksu. Bardziej dokładne objaśnienia na
temat stosowania Kodeksu w praktyce podano w Części 3.
Sześć zasad Kodeksu powinno być postrzegane jako całość, a nie jako zbiór
niezależnych od siebie reguł.
Sprawdzianem, czy właściwie stosujesz poszczególne zasady Kodeksu, jest
twoje osobiste przekonanie, że dane postępowanie sprosta wymaganiom
kontroli publicznej. Innym sposobem oceny jest rozważenie, czy działanie
to byłoby dla ciebie akceptowalne, gdyby w podobnych okolicznościach
tak samo postąpił ktoś inny.
2.1 Postępuj uczciwie
Uczciwość jest fundamentem zaufania w relacjach biznesowych.
Zaufanie budowane jest w czasie powtarzających się interakcji między ludźmi, które charakteryzują się transparentnością, niezawodnością i rzetelnością. Uczciwość oznacza, że przewaga konkurencyjna oraz sukces komercyjny są rezultatem wysokiego poziomu umiejętności indywidualnych i grupowych, a nie wykorzystania manipulacji i mylących lub zwodniczych praktyk. Podmiot zarządzający powinien postępować uczciwie wobec inwestorów
funduszu, spółek portfelowych i innych interesariuszy, oraz egzekwować podobne postępowanie od spółek portfelowych. Podobnej postawy podmiot zarządzający oczekuje od
inwestorów funduszu, we wszystkich aspektach ich współpracy. Ponadto uczciwe postepowanie oznacza otwarte przyznanie się do ewentualnego błędu, a nie dążenie do ukrycia go
lub uniknięcia jego konsekwencji.

2.2 Dotrzymuj obietnic
Etyczne zachowanie biznesowe oznacza realizację złożonych obietnic bez względu na to,
czy istnieje po temu obowiązek prawny, czy nie.
Obietnice składane są w kontekście okoliczności znanych w chwili ich składania. W sektorze
private equity5 zobowiązania podejmowane są często warunkowo, zależnie od dostarczenia
5

Na potrzeby niniejszego Kodeksu, termin „sektor/branża” oraz „private equity” używane są zamiennie, jako
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dodatkowych informacji, przeprowadzenia badania due diligence, czy rozstrzygnięcia niepewnych na razie zewnętrznych zdarzeń lub innych kwestii. Dlatego też bardzo ważne jest
osiągnięcie jasności, co do rzeczywistej treści zobowiązania oraz tego, jakie zagadnienia
podlegać jeszcze będą dalszej analizie.
Postępująca etycznie osoba lub przedsiębiorstwo składa obietnice wyłącznie wtedy, gdy
posiada racjonalne przesłanki by wierzyć, że będzie w stanie zobowiązanie takie wypełnić.
Każda obietnica ma tę samą wagę, niezależnie od tego, komu jest składana.

2.3 Ujawniaj konflikty interesów
Konflikt interesów może powstać w sytuacji, gdy osoba, która ma już pewne zobowiązania
wobec innych, posiada również interes osobisty lub zawodowy, który może negatywnie
wpływać na zdolność niezależnego osądu. Konflikty takie są w działalności gospodarczej
nieuniknione. W sektorze private equity, konflikty powstają pomiędzy podmiotem zarządzającym a funduszem i jego inwestorami; pomiędzy różnymi funduszami; pomiędzy różnymi inwestorami tego samego funduszu; pomiędzy inwestorami różnych funduszy zarządzanych przez podmiot zarządzający; oraz pomiędzy funduszem a innymi inwestorami w
danej spółce portfelowej. We wszystkich tych podmiotach istnieć powinny procedury
ujawniania i zarządzania konfliktami interesów. Konflikty powinny być starannie identyfikowane, a informacja o nich przekazywana wszystkim zainteresowanym stronom.
Podmiot zarządzający powinien dążyć do sprawiedliwego rozstrzygnięcia konfliktu interesów. Jeżeli konflikt dotyczy inwestorów, podmiot zarządzający powinien zawsze w ramach
tego procesu skonsultować się z komitetem doradczym inwestorów (ang. limited partners
advisory committee, LPAC). W celu ułatwienia zarządzania ewentualnymi konfliktami interesów, inwestorzy powinni deklarować istnienie takich konfliktów interesów w każdej sytuacji.

2.4 Postępuj sprawiedliwie
Sprawiedliwość oznacza „postępowanie zgodne z regułami”, bez względu na to czy są to
reguły prawne, czy nie, i w oparciu o fakty i okoliczności. Sprawiedliwość oznacza również
uwzględnienie wpływu decyzji i działań na innych (zarówno na poszczególne osoby, jak i
grupy) oraz jak będą one postrzegane.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej mogą różnić się zależnie od kraju, regionu,
społeczeństwa, systemu prawnego, czy rodzaju transakcji. Ważnym jest, by każdy członek
Invest Europe rozumiał, jakie zasady mają zastosowanie w jego konkretnym systemie prawnym, branży lub sytuacji, gdyż sprawiedliwy charakter jego działań oceniany będzie właśnie
w oparciu o te reguły, bez względu na to, czy są to reguły formalne, czy nieformalne.
określenia ogólne obejmujące działalność w zakresie venture capital, infrastruktury i private equity.
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Zależnie od kontekstu relacji z inwestorami, ”sprawiedliwość” może mieć wymiar zarówno
regulacyjny, jak i komercyjny.
Zarządzając funduszem, podmiot zarządzający musi realizować jego strategię i cele zgodnie
z postanowieniami uzgodnionych dokumentów funduszu. Jednak mogą zaistnieć inne
sytuacje, w których podmiot zarządzający powinien spełnić wymóg sprawiedliwego
traktowania tylko wtedy, gdy przyjmie wobec inwestorów podejście indywidualne. W
szczególności podmiot zarządzający powinien uważnie rozważyć, czy któryś z inwestorów
nie jest traktowany w sposób uprzywilejowany, a jeżeli tak – czy fakt ten nie został
ujawniony pozostałym inwestorom. Sprawiedliwe podejście nie zawsze oznacza
traktowanie wszystkich w taki sam sposób, jednak w tym kontekście, to właśnie
transparentność uznać można za kluczowy składnik „sprawiedliwego postępowania”.
Kwestie związane z ujawnianiem informacji mogą być przedmiotem przepisów prawa lub
wymagań regulacyjnych.
Konsultacja z komitetem doradczym inwestorów lub – jeżeli jest to właściwe - pełnym
gronem inwestorów, pomaga w zapewnieniu sprawiedliwego traktowania oraz
informowaniu tych grup o zaistniałych wątpliwościach. Ze swojej strony, inwestor powinien
uwzględniać interesy funduszu jako całości i brać pod uwagę to, w jaki sposób jego własne
postępowanie może wpłynąć na fundusz, pozostałych inwestorów, lub na podmiot
zarządzający. Jeżeli powstaną okoliczności wymagające szczególnej uwagi, inwestorzy
powinni niezwłocznie informować o nich podmiot zarządzający i pozostałych inwestorów,
zwłaszcza jeżeli sytuacja może doprowadzić do głosowania inwestorów na mocy
dokumentów funduszu.
Zapewnienie odpowiedniej informacji pozwala na obiektywną ocenę działań pod względem
sprawiedliwego traktowania. Podmiot zarządzający powinien podchodzić z należytą
powagą do potrzeb informacyjnych inwestorów funduszu. Przekazywane im – z
zachowaniem wymaganej poufności – informacje powinny być jednoznaczne, uczciwe,
niewprowadzające w błąd oraz dostarczone terminowo. Z punktu widzenia podmiotu
zarządzającego, dobre relacje z inwestorami zależą od jednoznacznego i terminowego
przekazu wszystkich właściwych i istotnych informacji. Ponadto, podmiot zarządzający
powinien nawiązać transparentną komunikację z zarządem/radą nadzorczą spółek
portfelowych. Inwestorzy również powinni komunikować się z podmiotem zarządzającym w
sposób jasny i bez zbędnej zwłoki.

2.5 Zachowaj poufność
W trakcie typowej działalności gospodarczej, poszczególne osoby oraz przedsiębiorstwa
wchodzą w posiadanie wielu informacji finansowych i niefinansowych pochodzących od
innych uczestników rynku lub w związku z ich zaangażowaniem w zarządzanie projektami
inwestycyjnymi. Część tych informacji jest ogólnodostępna; inne z kolei mogą być z
komercyjnego punktu widzenia wrażliwe, a ich rozpowszechnienie może spowodować
szkodę lub utratę zysków dla ich właściciela.
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Podmiot zarządzający traktować musi informacje dotyczące spółki portfelowej oraz
inwestorów, jako poufne z racji ich szczególnej wartości komercyjnej lub wrażliwości.
Wykorzystanie tych informacji powinno być ograniczone do zastosowań uzgodnionych z
ich właścicielem, lub wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy prawne lub
regulacyjne.
Inwestorzy również powinni stosować się do umownych oraz regulacyjnych wymogów
zachowania poufności na przykład, otrzymując informacje poufne w trakcie badania due
diligence funduszu (do którego mogą następnie przystąpić lub nie) bądź, otrzymując inne
informacje o podobnym charakterze już jako członkowie funduszu.
W celu ochrony interesów komercyjnych podmiotów udzielających informacji o poufnym
charakterze, należy podjąć praktycznie możliwe działania, by przekazywana informacja była
zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem i spełnione zostały z należytą starannością
wszystkie ustalone procedury.

2.6 Nie działaj na szkodę sektora
Sukces każdego przedsięwzięcia gospodarczego wymaga zdobycia przewagi konkurencyjnej.
Dążenie do przewagi konkurencyjnej samo w sobie nie jest dla naszego sektora niczym
złym. Jednakże uczestnicy tego rynku powinni prowadzić swoją działalność gospodarczą
w sposób odpowiedzialny i nie podejmować praktyk, które mogłyby doprowadzić do
naruszenia dobrego imienia i ogólnych interesów branży i jej interesariuszy. Wszyscy
uczestnicy sektora powinni promować najlepsze zasady postępowania na rzecz ogólnego
powodzenia długoterminowych i stabilnych inwestycji, wzrostu gospodarczego i
tworzenia wartości.
Sektor private equity odgrywa ważną rolę we współczesnej gospodarce. Biorąc ten fakt pod
uwagę, Invest Europe oczekuje od swoich członków oraz funduszy i spółek portfelowych,
którymi zarządzają, by spełniali oni wszystkie właściwe przepisy prawne i regulacyjne
obowiązujące w ich jurysdykcjach.
Projekty private equity mają na celu stworzenie trwałej wartości w przedsiębiorstwach
będących beneficjentami inwestycji. Dlatego też dążenie do uzyskania przewagi
konkurencyjnej poprzez łamanie obowiązujących praw i regulacji, dla osiągnięcia osobistych
korzyści lub lepszych zwrotów z inwestycji dla funduszu, uznawane jest za szkodliwe dla
sektora jako całości.
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REKOMENDACJE
DOTYCZĄCE STOSOWANIA

ZASAD KODEKSU
Pytania i odpowiedzi
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WPROWADZENIE
Niniejsza część Kodeksu zawiera wskazówki i przykłady dotyczące
postępowania zgodnego z jego zasadami w trakcie całego okresu
działalności funduszu, od wstępnej koncepcji i pozyskiwania środków
finansowych, poprzez zarządzanie inwestycjami, aż po jego likwidację.
Tam, gdzie to możliwe, prezentacja ta uwzględnia powszechnie stosowane
i dobre praktyki rynkowe oraz zasady ładu korporacyjnego w sektorze
private equity.
Przedstawione poniżej przykłady nie wyczerpują listy możliwych sytuacji ani też nie mają
charakteru normatywnego. Podane odpowiedzi stanowić mają użyteczne źródło wiedzy,
jednakże nie powinno się zakładać, że jedno rozwiązanie będzie odpowiednie we
wszystkich sytuacjach. Niektóre z przedstawionych scenariuszy mogą nie mieć zastosowania
w sytuacji danego podmiotu zarządzającego ze względu na wielkość, charakter, środowisko
lokalne lub stopień złożoności działalności podmiotu zarządzającego. Poszczególne systemy
prawne nakładają różne wymagania i regulacje, a także w różny sposób definiują relacje i
zobowiązania powiernicze. Ponadto fundusze realizować mogą różne cele inwestycyjne, co
również oznacza, że niektóre z podanych tu przykładów nie będą właściwe dla wszystkich
funduszy.
Od publikacji ostatniego wydania Kodeksu, rynek doczekał się wprowadzenia w życie
pierwszych paneuropejskich przepisów prawnych i regulacyjnych w postaci Dyrektywy
o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ang. AIFMD, pol. ZAFI).
Pamiętać jednak należy, iż wdrożenie przepisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego
jest obowiązkiem poszczególnych państw członkowskich, co najprawdopodobniej sprawi, że
różnice w zastosowaniu i interpretacji postanowień dyrektywy pozostaną. Ponadto wiele
przedsiębiorstw zarządzających nie przekroczy progu, który wymaga zapewnienia zgodności
z dyrektywą i podlegać będzie nadal alternatywnym przepisom.
Członkowie Invest Europe mogą również oferować do nabycia tytuły uczestnictwa w swych
funduszach wśród inwestorów spoza Unii Europejskiej (np. w Stanach Zjednoczonych), co
oznacza dla nich konieczność spełnienia wymagań ustawowych i regulacyjnych rynku
docelowego. Wiele systemów prawnych nakłada dodatkowe wymagania i regulacje
dotyczące ogólnie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i odnoszące się konkretnie do
zarządzania funduszami. Podstawowa zasada w takiej sytuacji głosi, iż podmioty
zarządzające i ich fundusze muszą spełnić szczegółowe wymagania prawne mające
zastosowanie we wszystkich obowiązujących ich jurysdykcjach. Dlatego też niniejszy
Kodeks nie stara się ani też nie może spełnić zadania, jakim jest opis wszystkich wymagań
czy też podanie listy ustawowych obowiązków podmiotów zaangażowanych w tworzenie
i zarządzanie funduszami. W tym celu powinni oni w razie konieczności skorzystać z usług
profesjonalnych doradców.
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Chociaż rekomendacje zamieszczone poniżej starają się uchwycić jak najszerszy zakres
ustawodawstwa i regulacji paneuropejskich, nie są one w stanie ukazać wpływu różnych
struktur prawnych na spółki celowe wykorzystywane w inwestycjach private equity.
Ponadto, autorzy założyli, iż sprzedaż funduszy kierowana jest do wyspecjalizowanych
inwestorów, dlatego też w poniższych uwagach nie odnoszą się do szerokiego zakresu
instrumentów ochrony prawnej mających zastosowanie na rynku inwestorów detalicznych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zasady stosowania Kodeksu opisane zostały poniżej w formie pytań i odpowiedzi pogrupowanych w następujących blokach tematycznych.
3.1 Tworzenie funduszu: planowanie wstępne
3.1.1. Planowanie początkowe
3.1.2. Pozyskiwanie środków finansowych i kwestie regulacyjne
3.1.3 Planowanie struktury funduszu
3.2 Pozyskiwanie środków finansowych dla funduszu
3.2.1. Proces pozyskiwania środków finansowych dla funduszu: planowanie, podział zadań i
koszty
3.2.2. Inwestorzy docelowi
3.2.3. Poznaj swego inwestora
3.2.4. Struktura oferty: warunki inwestycji
3.2.5. Dokumenty ofertowe
3.2.6. Zapisy w dokumentach funduszu
3.2.7. Prezentacje dla inwestorów
3.2.8. Odpowiedzialne inwestowanie
3.2.9. Dotychczasowa działalność podmiotu zarządzającego
3.2.10. Prognozy
3.2.11. Okres pozyskiwania środków finansowych dla funduszu
3.3 Inwestowanie
3.3.1. Due diligence
3.3.2. Zasady odpowiedzialnego inwestowania
3.3.3. Decyzja inwestycyjna
3.3.4. Wybór struktury inwestycji
3.3.5. Zobowiązania wobec innych wspólników/akcjonariuszy posiadających udziały/akcje
tego samego lub innego rodzaju oraz wobec obligatariuszy
3.3.6. Porozumienie inwestycyjne
3.3.7. Wymagane zgody podmiotu zarządzającego na działania spółki portfelowej i
powołanie członków organów spółki
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3.3.8. Strategia korporacyjna spółki portfelowej
3.3.9. Współpraca ze współinwestorami i członkami konsorcjum inwestycyjnego
3.3.10. Współinwestowanie lub inwestycje równoległe dokonywane przez podmiot zarządzający oraz członków jego kierownictwa
3.3.11. Współinwestowanie i inwestycje równoległe dokonywane przez inwestorów funduszu i strony trzecie
3.3.12. Planowanie wyjścia z inwestycji
3.4 Zarządzanie inwestycją
3.4.1. Monitorowanie inwestycji
3.4.2. Czynniki środowiskowe
3.4.3. Czynniki społeczne
3.4.4. Ład korporacyjny
3.4.5. Struktura zarządu / rady nadzorczej
3.4.6. Członkowie zarządu / rady nadzorczej
3.4.7. Prawo weta podmiotu zarządzającego
3.4.8. Wpływ na czynniki dotyczące odpowiedzialnego inwestowania
3.4.9. Zobowiązania wobec innych interesariuszy
3.4.10. Inwestycje kontynuacyjne
3.4.11. Inwestycje niedochodowe
3.4.12. Szczególne czynniki dotyczące inwestowania w spółki w trudnej sytuacji
3.5 Zbycie inwestycji
3.5.1. Planowanie procesu wyjścia z inwestycji
3.5.2. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji o wyjściu z inwestycji
3.5.3. Zapewnienia i przejęcie odpowiedzialności ( klauzule indemnifikacyjne)
3.5.4. Pieniądze czy prawa udziałowe lub prawo do dodatkowej wypłaty po realizacji
inwestycji?
3.5.5. Sprzedaż spółki portfelowej na rzecz innego funduszu zarządzanego przez
ten sam podmiot
3.5.6. Zarządzanie inwestycjami w spółkach notowanych na giełdzie
3.6 Wypłaty
3.6.1. Zasady wypłat
3.6.2. Termin wypłaty
3.7 Relacje z inwestorami
3.7.1. Obowiązki sprawozdawcze wobec inwestorów
3.7.2. Przejrzystość relacji z inwestorami
3.7.3. Relacje z inwestorami – uwagi ogólne
3.7.4. Konflikty interesów pomiędzy inwestorami
3.7.5. Komitet doradczy inwestorów
3.7.6. Kluczowi członkowie personelu
3.8 Transakcje wtórne
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3.8.1. Transakcje wtórne między inwestorami
3.8.2. Bezpośrednie wtórne transakcje
3.9 Przedłużenie okresu działalności i likwidacja funduszu
3.9.1. Przedłużenie okresu działalności funduszu
3.9.2. Likwidacja funduszu
3.9.3. Dokumenty regulujące funkcjonowanie funduszu
3.10 Zarzadzanie wieloma funduszami
3.10.1. Konflikty interesów
3.10.2. Tworzenie nowych funduszy
3.11 Wewnętrzna organizacja podmiotu zarządzającego
3.11.1. Ład korporacyjny w odniesieniu do podmiotu zarządzającego
3.11.2. Zadaniem kierownictwa jest stworzenie właściwego środowiska nadzoru
3.11.3. Kierownictwo ponosi odpowiedzialność za czynności kontrolne i nadzór
3.11.4. Zadaniem kierownictwa jest ustanowienie procedur oceny i zarządzania ryzykiem
3.11.5. Zasoby ludzkie
3.11.6. Systemy motywacyjne
3.11.7. Zasoby finansowe
3.11.8. Wydzielenie aktywów funduszu
3.11.9. Procedury i organizacja
3.11.10. Przeglądy i kontrola wewnętrzna
3.11.11. Kierownictwo odpowiedzialne jest za informacje tworzone przez organizację, jej
systemy informatyczne oraz procesy komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy
3.11.12. Komunikacja zewnętrzna
3.11.13. Przejrzystość rynku – Dział Invest Europe ds. Statystyki i Analiz (Invest Europe
Research and Data)
3.11.14. Pomoc zewnętrzna
3.11.15. Monitorowanie ładu korporacyjnego w podmiocie zarządzającym
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3.1 TWORZENIE FUNDUSZU: PLANOWANIE WSTĘPNE
Na potrzeby Kodeksu, zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu
oznacza grupę zajmującą się profesjonalnie pozyskiwaniem takich
środków na rzecz podmiotu zarządzającego. Zespół ten korzystać może z
pomocy zewnętrznych specjalistów, w tym doradców prawnych, agentów
pośredniczących i przedstawicieli innych dziedzin. Zbudowanie sprawnego
zespołu i koordynacja pracy tych doradców jest bardzo ważnym
elementem udanego procesu pozyskiwania środków finansowych
funduszu.
Na etapie wstępnego planowania zespół pozyskujący środki finansowe dla
funduszu uwzględnić powinien kilka czynników. Dzięki temu, podmiotowi
zarządzającemu łatwiej będzie wywiązać się ze swych zobowiązań wobec
inwestorów oraz realizować działalność funduszu z zachowaniem
wymaganego poziomu umiejętności, staranności i rzetelności. Dobra
struktura funduszu, poparta odpowiednim poziomem zasobów
operacyjnych i finansowych, zapewni lepsze warunki do spełnienia
potrzeb inwestorów oraz stworzy mocne podstawy działalności
i zarządzania funduszem po zamknięciu procesu pozyskiwania środków.
Dyrektywa ZAFI wprowadza dokładniej zdefiniowane wymogi w zakresie
rejestracji i działalności związanej z oferowaniem nabywania tytułów
uczestnictwa w funduszach i prowadzeniem podmiotów zarządzających
funduszami. Należy zauważyć, iż w niektórych systemach prawnych
warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia procesu rejestracji lub uzyskania
zezwoleń władz regulacyjnych, a więc również wprowadzenia do obrotu
tytułów uczestnictwa w funduszu, jest uzyskanie przez podmiot
zarządzający i/lub fundusz osobowości prawnej. Podmiot zarządzający ma
wówczas obowiązek zapewnić, że zespół pozyskujący środki dla funduszu
spełnia właściwe przepisy regulacyjne w tym zakresie.
3.1.1. Planowanie początkowe
Pytanie
Jakie kwestie uwzględnić powinien zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu na
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etapie wczesnego planowania?
Wyjaśnienie
Odpowiednie wczesne planowanie i zaprojektowanie funduszu ma niezwykle ważne
znaczenie dla jego późniejszego powodzenia. Elementy składowe funduszu odzwierciedlać
muszą zakładaną strategię inwestycyjną. Wczesne planowanie pozwala również zespołowi
pozyskującemu środki skupić się na doborze właściwych form działania, co pomaga uniknąć
niepotrzebnych kosztów lub zadań. Planowanie na tym etapie służy zazwyczaj określeniu
wszystkich obszarów działań zespołu do momentu pierwszego nabycia tytułów
uczestnictwa w funduszu, a także kluczowych etapów gospodarczych tego procesu i
koniecznych zezwoleń regulacyjnych.
Rekomendacja
Na etapie wczesnego planowania zespół pozyskujący środki uwzględnić powinien
następujące kwestie:
• terminy i okres pozyskiwania środków, w tym dokonanie przeglądu wszelkich
ograniczeń wynikających z uregulowań istniejących już funduszy i umów dotyczących
pozyskiwania nowych środków, a także dostępności po stronie podmiotu
zarządzającego odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych pozwalających na
wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa w funduszu i stworzenie nowego
funduszu;
• budżet oraz koszty procesu pozyskiwania środków finansowych funduszu,
z uwzględnieniem opłat prawnych i regulacyjnych, kosztów delegacji, opłat dla
agentów pośredniczących, oraz sposobu rozdzielenia tych kosztów pomiędzy
podmiotem zarządzającym a funduszem;
• strategia inwestycyjna, w tym zdefiniowanie celów i polityki inwestycyjnej oraz
wszelkich wymagań stąd wynikających, np. wielkość funduszu lub zakres
geograficzny;
• zasoby konieczne do zrealizowania strategii, w tym określenie zasobów ludzkich
potrzebnych do realizacji celów oraz odpowiedzialnego zarządzania
i administrowania samym funduszem, jak i działalnością podmiotu zarządzającego,
przy jednoczesnym upewnieniu się, że osoby te mogą zobowiązać się do pracy na
rzecz funduszu w czasie jego istnienia;
• struktura funduszu, w tym forma funduszu i prawo, któremu podlega jego
działalność, oraz kluczowe elementy strukturalne, takie jak długość okresu
inwestowania i istnienia funduszu, jego minimalna i maksymalna wielkość, a także
alokacja transakcji pomiędzy danym funduszem a innymi funduszami zarządzanymi
przez podmiot zarządzający;
• gospodarka funduszu, w tym wysokość opłat za zarządzanie; rezerwy na poczet
kosztów transakcyjnych, usług doradczych i innych wydatków, które poniesie fundusz
i
podmiot
zarządzający;
odpowiednia
struktura
podziału
zysków
i wynagrodzenia dodatkowego; harmonogram wypłat; oraz mechanizmy zatrzymania
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lub zwrotu wypłat na rzecz podmiotu zarządzającego (ang. GP clawback);
• strategia oferowania nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu , w tym grupa
docelowa inwestorów funduszu i wynikające z jej charakteru wymogi regulacyjne w
zakresie oferowania nabycia tytułów uczestnictwa , wpływ na strukturę funduszu
oraz inne szczegółowe wymagania (np. związane z ochroną zasobów naturalnych,
względami społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. Environment, Social and
Governance, ESG) oraz innymi potrzebami w zakresie sprawozdawczości); oraz
• kwestie dotyczące odpowiedzialnego inwestowania, w tym odzwierciedlenie ich
w strukturze podmiotu zarządzającego oraz w jego polityce i procesach odnoszących
się do monitorowania inwestycji i portfela.

3.1.2. Pozyskiwanie środków finansowych i kwestie regulacyjne
Pytanie
W jaki sposób kwestie regulacyjne wpływają na pozyskiwanie środków finansowych dla
funduszu?
Wyjaśnienie
Czynnikiem kluczowym dla zapewnienia sukcesu w procesie pozyskiwania środków dla
funduszu jest zaplanowanie dobrej i wydajnej strategii oferowania tytułów uczestnictwa w
funduszu. Systemy prawne wielu krajów, zarówno w Europie, jak i poza nią, regulują
zagadnienia związane z oferowaniem nabywania tytułów uczestnictwa w funduszach i
ograniczają możliwość kierowania ofert do inwestorów określonych kategorii (np. dotyczy
to inwestorów profesjonalnych i innych podmiotów wyspecjalizowanych). W niektórych
jurysdykcjach oferowanie nabywania tytułów uczestnictwa w funduszach wymaga
uzyskania licencji i nakładane są ograniczenia dotyczące wczesnych nieformalnych rozmów
z potencjalnymi inwestorami. Na tym etapie plan działania określać powinien systemy
prawne, w których taka analiza przepisów jest konieczna. To z kolei pozwoli, by zespół
pozyskujący środki dla funduszu posiadał dostęp do niezbędnej wiedzy i mógł działać
zgodnie z przepisami danej jurysdykcji.
Od chwili wprowadzenia przepisów paneuropejskich, forma wprowadzenia do obrotu
tytułów uczestnictwa w funduszu w ramach EOG uzależniona może być zarówno od
jurysdykcji, której podlega podmiot funduszu, jak i miejsca siedziby podmiotu
zarządzającego. W zależności od różnych obowiązków w zakresie powiadamiania oraz
składania zgłoszeń i dokumentacji, dla zarządzających, którzy otrzymali od państwa
członkowskiego EOG należyte zezwolenie zgodnie z przepisami dyrektywy ZAFI, możliwe że
uzyskanie „paszportu wprowadzania do obrotu w EOG” jest niezbędne w odniesieniu do
funduszy działających na tym obszarze. Jednakże podmiot zarządzający funduszami
działający w EOG, który nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia w świetle
dyrektywy ZAFI, nie może skorzystać z takiego paszportu, chyba że zadeklaruje pełną
zgodność z przepisami tej dyrektywy, lub posiada rejestrację na podstawie innych
właściwych przepisów ustawodawczych. W takim przypadku konieczne może być
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zasięgnięcie porady w każdym z krajów, w którym planują wprowadzić fundusz do obrotu.
Wiele systemów prawnych nakłada ograniczenia w zakresie kategorii inwestorów, do
których można kierować ofertę nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu. Kryteria takiej
zdolności są różne w różnych systemach. W niektórych krajach może to być wartość netto
potencjalnego inwestora, podczas gdy w innych – minimalna wysokość dokonywanej
inwestycji.
Niezachowanie zgodności z właściwymi wymaganiami regulacyjnymi skutkować może
konsekwencjami o charakterze cywilnym, regulacyjnym, a nawet karnym. Skutkiem
cywilnoprawnym może być powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej lub nawet
niewykonalność zobowiązania potencjalnego inwestora do dokonania inwestycji
w fundusz. Konsekwencją regulacyjną może być publiczne potępienie, ograniczenie zakresu
lub utrata zezwolenia, bądź też nawet postępowanie karnoprawne.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zapoznać się i spełnić wszystkie właściwe ograniczenia
prawne dotyczące wprowadzania do obrotu tytułów uczestnictwa w funduszu w każdej
jurysdykcji, w której planuje nawiązać kontakt z potencjalnymi inwestorami.
Inwestorzy zobowiązani są do upewnienia się, że spełniają określone przez podmiot
zarządzający wymagania w zakresie ich zdolności do uczestnictwa w funduszu, posiadają
odpowiednie doświadczenie oraz rozumieją i akceptują rodzaje ryzyka związane
z inwestycją.
W celu potwierdzenia zgodności swych działań z obowiązującymi przepisami, zespół
pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien prowadzić dokumentację wszystkich
osób, którym oferował nabycie tytułów uczestnictwa , oraz wszystkich przedstawionych im
na ten temat informacji.

3.1.3. Planowanie struktury funduszu
Pytanie
Jakie kwestie związane ze strukturą funduszu należy rozważyć na etapie wczesnego
planowania?
Wyjaśnienie
Ostateczna struktura funduszu jest w dużym stopniu wynikiem negocjacji i dyskusji
z potencjalnymi inwestorami. Jednakże na etapie oferowania nabycia tytułów uczestnictwa,
zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu posiadać powinien pewną propozycję
przyszłej struktury; jest to konieczne zarówno z punktu widzenia regulacyjnego, jak i
gospodarczego. Proponowana struktura pozwoli zespołowi na skuteczne oferowanie
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nabywania tytułów uczestnictwa w funduszu oraz dotrzymanie obietnic poczynionych w
tym procesie. Pewne kategorie inwestorów docelowych mogą mieć wpływ na strukturę i
procesy działania przyszłego funduszu (np. mający siedzibę w USA inwestorzy podlegający
przepisom ustawy ERISA6). Zazwyczaj wszystkie fundusze stosują w tym zakresie podobne
rozwiązania, w związku z tym - jeżeli zespół ma zamiar skierować ofertę również do takich
kategorii inwestorów - możliwe jest uwzględnienie tych struktur już na etapie planowania.
Rekomendacja
Zespół pozyskujący środki finansowe powinien zdefiniować proponowaną strukturę
funduszu, w tym typ lub typy odpowiednich spółek celowych. Kiedy tylko jest to możliwe,
podmiot zarządzający powinien uwzględnić w tej strukturze prawdopodobne wymagania,
którym podlegać będą docelowi inwestorzy (w tym wymogi podatkowe oraz wymagania
regulacyjne związane z różnymi rodzajami spółek celowych w różnych systemach
prawnych). Ponadto rozważyć należy kwestie alokacji kosztów bieżących utrzymania
funduszu wynikających z charakteru proponowanej struktury funduszu.

3.2 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA FUNDUSZU
Faza pozyskiwania środków finansowych dla funduszu to czas tworzenia
relacji pomiędzy podmiotem zarządzającym a inwestorami. Relacja ta
powinna opierać się na sześciu zasadach Kodeksu oraz spełniać
wymagania transparentności, zgodności z obowiązkami powierniczymi
oraz postępowania w oparciu o odpowiednie umiejętności, z
zachowaniem należytej staranności i rzetelności.
3.2.1. Proces pozyskiwania środków finansowych dla funduszu: planowanie,
podział zadań i koszty
Pytanie
Kto uczestniczy w procesie pozyskiwania środków finansowych dla funduszu i jakie są ich
zadania?
Wyjaśnienie
Pozyskiwanie środków finansowych dla funduszu private equity jest procesem złożonym,
czasochłonnym, który wymaga dużo środków oraz angażuje wiele podmiotów, zarówno w
ramach podmiotu zarządzającego, jak i spoza niego. Zespół pozyskujący środki zazwyczaj
pełni rolę przewodnią w procesie planowania, koordynacji oraz realizacji tego procesu.
6
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Niemniej, właściwie w każdym przypadku, uczestniczy w nim również wiele innych działów
podmiotu zarządzającego, w tym specjaliści inwestycyjni.
Zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu zazwyczaj realizuje zadania, których
celem jest skuteczna realizacja tego procesu, w tym zapewnienie zgodności z właściwymi
przepisami dotyczącymi wprowadzania funduszy do obrotu, opracowanie materiałów
informacyjnych i dokumentów przekazywanych potencjalnym inwestorom oraz
przeprowadzanie kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Private equity to nadal branża opierająca się przede wszystkim na kontaktach
międzyludzkich. Inwestorzy często oczekują, że osoby o kluczowym znaczeniu, zarówno w
zespole ds. kontaktów z inwestorami, jak i wyżsi rangą specjaliści inwestycyjni,
kontynuować będą pracę na rzecz funduszu po zakończeniu etapu gromadzenia środków
finansowych dla funduszu . W ich oczach służy to zachowaniu ciągłości i wiarygodności.
Rekomendacja
Zasoby przeznaczone na proces pozyskiwania środków finansowych funduszu powinny być
przedmiotem uważnej analizy, uwzględniającej podział zadań pomiędzy jednostki
wewnętrzne w ramach podmiotu zarządzającego z jednej strony, oraz doradców i podmioty
zewnętrzne z drugiej.
Podmiot zarządzający zapewnić musi wystarczające zasoby na pokrycie potrzeb procesu
pozyskiwania środków finansowych dla funduszu, przy jednoczesnym utrzymaniu na
wymaganym poziomie swych funkcji w zakresie zarządzania istniejącymi portfelami,
inwestowania oraz innych obowiązków związanych z działającymi już funduszami.
Należy jasno zdefiniować zakres oraz odpowiednio rozdzielić zadania i obowiązki w trakcie
etapu pozyskiwania środków finansowych dla funduszu. Jeżeli w podmiocie zarządzającym
brak jest konkretnych specjalistów, należy rozważyć zatrudnienie doradców zewnętrznych,
którzy wspierać będą ten zespół.
Należy również wyraźnie przedstawić potencjalnym inwestorom, które obowiązki
realizowane będą przez podmiot zarządzający (w tym zadania wykonywane w ramach
zespołu pozyskującego środki finansowe dla funduszu), a które przez doradców
zewnętrznych w chwili, gdy fundusz zostanie już w pełni pozyskany.
Pytanie
Czy zasadnym jest oczekiwanie, by sam fundusz lub podmiot zarządzający dokonywali na
rzecz inwestora zwrotu jego wydatków poniesionych na badanie due diligence
w ramach rozważania decyzji o inwestycji w funduszu?
Wyjaśnienie
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Zdarza się, że inwestor zwraca się do podmiotu zarządzającego z prośbą o zwrot, pełny lub
częściowy, pewnych uzgodnionych kosztów związanych z analizą potencjalnej inwestycji
w fundusz (np. koszty podróży służbowych, konsultantów, doradców, koszty prawne, itp.).
Rekomendacja
Oczekiwanie przez inwestora zwrotu kosztów jego badania due diligence poniesionych
w związku z analizą decyzji inwestycyjnej czy to przez fundusz, czy przez podmiot
zarządzający, nie jest powszechnie przyjętą praktyką. Postawa taka będzie
najprawdopodobniej nie do przyjęcia dla pozostałych inwestorów zainteresowanych
funduszem, gdyż w ostatecznym rozrachunku to właśnie oni ponosiliby te koszty. Ponadto
sytuacja ta stawiałaby podmiot zarządzający oraz danego inwestora w niekorzystnym
świetle podejrzeń o przekupstwo lub naganne praktyki. Jeżeli mimo to podmiot
zarządzający zgodzi się na taką refundację, ustalenia te powinny zostać należycie ujawnione
pozostałym inwestorom.
Pytanie
Kto powinien pokrywać koszty ponoszone przez podmiot zarządzający w czasie procesu
pozyskiwania środków finansowych funduszu? Podmiot zarządzający czy fundusz?
Wyjaśnienie
Proces pozyskiwania środków finansowych funduszu może pociągać za sobą wysokie koszty
związane z uczestnictwem wielu podmiotów, w tym agentów pośredniczących, prawników,
księgowych i administratorów funduszy.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający zapewnić powinien odpowiednio przemyślany budżet na pokrycie
kosztów procesu pozyskiwania środków funduszu. Potencjalni inwestorzy powinni otrzymać
jasną i przejrzystą informację na temat źródła finansowania wydatków na usługi doradcze
oraz wyjaśnienie, jak podmiot zarządzający traktować będzie własne koszty poniesione
w trakcie tego procesu.
Powszechnie przyjęta praktyka stanowi, że koszty usług prawników, księgowych
i administratorów funduszu finansowane są do ustalonego poziomu z budżetu funduszu,
natomiast koszty usług agentów pośredniczących nie powinny być pokrywane przez
fundusz.

3.2.2. Inwestorzy docelowi
Pytanie
Jakie czynniki powinien wziąć pod uwagę zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie
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środków finansowych, sporządzając listę inwestorów, do których skieruje ofertę udziału
w funduszu?
Wyjaśnienie
Jeżeli podmiot zarządza istniejącym już funduszem, zespół odpowiedzialny za pozyskanie
środków finansowych, zazwyczaj w pierwszej kolejności, zwróci się do jego obecnych
inwestorów, gdyż nowi inwestorzy przychylnie spoglądają na kontynuację zaangażowania ze
strony inwestorów już współpracujących z podmiotem zarządzającym.
Biorąc pod uwagę, iż wypłaty z funduszu mają miejsce w trakcie całego okresu jego
funkcjonowania, jakość i wiarygodność poszczególnych inwestorów wpływa na wszystkich
inwestorów funduszu. Jeżeli jeden z nich nie wypełni swych zobowiązań, wówczas – nawet
przy zastosowaniu odpowiednich kar – fakt ten negatywnie odbije się na pozostałych
inwestorach, zwłaszcza gdy w wyniku takiej sytuacji fundusz nie będzie w stanie zrealizować
swych deklaracji inwestycyjnych. Ponadto odpowiednie zarządzanie tymi okolicznościami
wymagać będzie czasu i uwagi podmiotu zarządzającego i, niewątpliwie, pociągnie za sobą
koszty dla funduszu. Nadszarpnięte może zostać również dobre imię i reputacja podmiotu
zarządzającego.
Wszyscy inwestorzy funduszu powinni być traktowani sprawiedliwie, jednakże niektórzy
z nich związani mogą być konkretnymi klauzulami wyłączenia lub odstąpienia, które
uniemożliwiają im udział w pewnych inwestycjach. Kwestie tego rodzaju należy wyjaśnić już
na etapie pozyskiwania środków finansowych, w przeciwnym razie fundusz napotkać może
trudności w inwestowaniu lub stanąć wobec konieczności pilnego znalezienia dodatkowego
źródła finansowania.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest długoterminowy charakter relacji z przyszłymi
inwestorami oraz na ile będą oni skłonni do dalszych inwestycji w kolejnych funduszach.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien dobierać potencjalnych inwestorów z myślą o stworzeniu
zrównoważonej i – jeżeli to możliwe – zróżnicowanej grupy, z uwzględnieniem charakteru
funduszu, jego celów, struktury i możliwych wymagań regulacyjnych. Zróżnicowanie grupy
inwestorów, zarówno pod względem kategorii, jak i geograficznego obszaru ich działania,
umożliwi stworzenie stabilnego źródła finansowania dla strategii funduszu i pomoże
zmniejszyć negatywny wpływ ewentualnego braku wypełnienia zobowiązań przez jednego
z inwestorów.
Przypadki niewypełnienia zobowiązań przez inwestorów są raczej rzadkie, niemniej gdy się
już zdarzą – mają zawsze poważne konsekwencje. Dlatego też na wypadek takiej sytuacji
konieczne jest zawarcie skutecznych postanowień umownych, w celu ochrony interesów
pozostałych inwestorów i samego podmiotu zarządzającego.
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Umowy powinny również zawierać postanowienia regulujące postępowanie w przypadku
wycofania się inwestora, dopuszczając taką sytuację wyłącznie w ścisłe określonych
i wyjątkowych okolicznościach.
Warunki uczestnictwa w funduszu powinny również zawierać jednoznaczne prawo do
wezwania do opuszczenia funduszu przez inwestora, który jest przyczyną poważnych
problemów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, bądź też przyczynia się do uszczerbku
na reputacji funduszu i jego inwestorów.
Zgodnie z zasadą ujawniania konfliktu interesów i sprawiedliwego traktowania, podmiot
zarządzający powinien rozważyć ujawnienie w ramach badania due diligence faktu
przyznania pojedynczym inwestorom jakichkolwiek praw do wyłączenia lub odstąpienia.

3.2.3. Poznaj swego inwestora
Pytanie
Czy podmiot zarządzający odpowiedzialny jest za weryfikację inwestorów pod kątem
zapobiegania praniu pieniędzy i innym działaniom niezgodnym z prawem?
Wyjaśnienie
Różne systemy prawne stosować mogą różne definicje praktyki prania pieniędzy i przepisy
w tym zakresie. Istnieją jednakże ogólne wymagania i typowe reguły postępowania w tej
dziedzinie określone w zasadach opublikowanych przez grupę specjalną ds.
przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Financial Action Task Force, FATF). Obejmują one
nie tylko sprawdzenie samego podmiotu inwestującego, lecz również jego „faktycznego
właściciela”, w celu zapobieżenia praniu pieniędzy poprzez inwestowanie w fundusze.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający odpowiedzialny jest za zapewnienie zgodności z właściwymi
wymaganiami w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.
Ponadto niezależnie od kwestii zgodności prawnej, podmiot zarządzający powinien zaprosić
do funduszu partnerów o właściwej renomie, planujących związać się z funduszem
długoterminowo.
Podmiot zarządzający zapewnić powinien, by warunki przystąpienia do funduszu nakładały
na inwestorów obowiązek podania wszelkich informacji rejestrowych i innych danych
identyfikacyjnych koniecznych do spełnienia wymagań określonych w polityce podmiotu
zarządzającego oraz właściwych przepisach prawnych i regulacyjnych, w tym obowiązek
przedłożenia dokumentów odpowiednim władzom w trakcie działania funduszu. W razie
braku lub odmowy przedstawienia takich dokumentów, podmiot zarządzający ma prawo
wymagać opuszczenia funduszu przez inwestora.
34

W dziedzinie tej zalecane jest uzyskanie porady prawnej na jak najwcześniejszym etapie,
tak by możliwe było przeprowadzenie pełnej kontroli pod kątem zapobiegania praniu
pieniędzy i właściwe jej udokumentowanie. Kontrola ta w każdym przypadku przebiegać
powinna zgodnie z właściwymi lokalnymi przepisami, zarówno kraju rejestracji funduszu,
jak i kraju jego działalności. Ponadto już na etapie pozyskiwania środków finansowych,
podjąć należy kroki zapobiegające sytuacji, w której deklarowane zobowiązania kapitałowe
mogłyby służyć praniu pieniędzy. Podmiot zarządzający powinien odrzucić propozycje
nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu, których źródło finansowania budzi jakiekolwiek
wątpliwości (np. gdy źródłem inwestycji jest kraj znajdujący się na czarnej liście FATF), gdy
tożsamość samego inwestora (lub jego faktycznego właściciela) nie może zostać
jednoznacznie zweryfikowana lub też gdy inwestor znajduje się na międzynarodowej liście
podmiotów sankcyjnych . Podmiot zarządzający może zmienić taką decyzję tylko w wyniku
przeprowadzenia badania due diligence o rozszerzonym zakresie, i tylko jeżeli rezultat tego
postępowania jednoznacznie wykluczy powstałe wątpliwości.
Propozycje nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu zawierać powinny konkretne
informacje i dostarczone przez inwestorów dowody na potwierdzenie źródeł finansowania
ich zobowiązań wobec funduszu, poparte właściwą dokumentacją oraz – w razie potrzeby –
zabezpieczone odpowiednimi zapewnieniami. Dokumenty korporacyjne funduszu powinny
nadawać podmiotowi zarządzającemu prawo wezwania inwestorów do aktualizacji bądź
rozszerzenia tej informacji, dokumentacji lub zapewnień, oraz wyposażać go w środki
postępowania w sytuacji, gdy brak lub odmowa dostarczenia tych danych negatywnie
wpływa na zdolność podmiotu zarządzającego i pozostałych inwestorów do kontynuacji
działalności funduszu.

3.2.4 Struktura oferty: warunki inwestycji
Pytanie
Czy różnym inwestorom oferować należy różne warunki inwestycji?
Wyjaśnienie
Zazwyczaj warunki inwestycji w funduszu są przedmiotem i wynikiem negocjacji. Biorąc pod
uwagę bardzo różnorodny charakter inwestorów działających w sektorze private equity,
niektórzy z nich wymagać mogą zaoferowania specyficznych warunków, np. w odpowiedzi
na ich lokalne zobowiązania regulacyjne. Inni inwestorzy mogą natomiast oczekiwać
przyznania im uprzywilejowanych praw lub korzyści ekonomicznych (np. konkretnych
funkcji w ramach komitetu doradczego inwestorów (LPAC), preferencyjnego dostępu do
możliwości współinwestowania, obniżonych opłat za zarządzanie lub konkretnego udziału w
zyskach). Należy również zauważyć, że inwestorzy branżowi i strategiczni kierować się mogą
innymi priorytetami inwestycyjnymi niż inwestorzy finansowi.
Z drugiej strony zakłada się, że w ramach funduszu wszyscy inwestorzy traktowani będą
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sprawiedliwie (a właściwe przepisy prawa mogą wręcz wymagać takiego traktowania).
W przeciwnym razie preferencje należy ujawnić. Na przykład dyrektywa ZAFI wymaga
obowiązkowego ujawnienia informacji o przyznanych preferencjach i kategoriach
inwestorów, którzy je otrzymują. Włączenie ujawniania tego rodzaju informacji będzie
również zgodne z zawartą w Kodeksie Postępowania zasadą ujawniania konfliktu interesów.
Możliwość poszerzenia wpływu poszczególnych inwestorów na zarządzanie funduszem
powinna być rozważana z dużą ostrożnością. Jeżeli wpływ ten skutkuje zmianą struktury
zarządzania funduszem, może to kolidować z zasadą ograniczonej odpowiedzialności
inwestorów. Znaczący wpływ na zarządzanie funduszem (a zwłaszcza na decyzje o zakupie
lub zbyciu udziałów) oznaczać może dla funduszu powstanie wymagań na gruncie
przepisów regulacyjnych dotyczących fuzji i obowiązków dostarczania informacji, które
będą miały niepożądane konsekwencje zarówno dla funduszu, jak i jego inwestorów.
Ponadto sami inwestorzy mogą odnosić się nieprzychylnie do faktu, iż niektórzy z nich
odgrywają w decyzjach inwestycyjnych rolę przynależną bardziej podmiotowi
zarządzającemu funduszem.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zapewnić – w maksymalnym możliwym stopniu –
sprawiedliwe traktowanie wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość zaoferowania różnych
warunków różnym inwestorom, jednakże wszelkie preferencje lub konkretne korzyści
ekonomiczne udzielane poszczególnym inwestorom lub grupom inwestorów powinny mieć
odpowiednie uzasadnienie (np. związane z wysokością inwestycji dokonaną przez danego
inwestora lub posiadaną przezeń konkretną wiedzą i doświadczeniem, które wnoszą
wartość dodaną dla funduszu).
Fakt udzielenia preferencji jednemu z inwestorów należy ujawnić wszystkim pozostałym
inwestorom na samym początku procesu organizacji funduszu. Powinni oni przynajmniej
otrzymać informację, że niektórzy z inwestorów uzyskają warunki preferencyjne. Jeżeli
niektórzy z inwestorów traktowani są inaczej od pozostałych, może to mieć wpływ na
wypracowanie odpowiedniej zbieżności interesów wszystkich inwestorów.
Co do zasady, inwestorzy nie powinni uczestniczyć w codziennym zarządzaniu funduszem,
w tym w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeżeli mimo to do takiego udziału
dochodzi, dany inwestor, jak i wszyscy pozostali, powinni być świadomi ryzyka prawnego
jaki fakt ten pociągać może za sobą w niektórych jurysdykcjach oraz, że może to
doprowadzić do utraty ograniczonego charakteru ich odpowiedzialności. Inwestor taki
może również narazić się na roszczenia ze strony innych inwestorów.
Określając warunki wyjściowe i następnie negocjując je z potencjalnymi inwestorami,
podmiot zarządzający pamiętać powinien o potrzebie zapewnienia odpowiedniej zbieżności
interesów wszystkich inwestorów. Na przykład, istnienie klauzul najwyższego
uprzywilejowania wobec niektórych inwestorów powodować może żądania ze strony
pozostałych o przyznanie podobnych korzyści. Dlatego też, udzielając w trakcie negocjacji
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preferencji wybranym inwestorom, zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu
powinien rozważyć wpływ tego faktu na istniejących inwestorów a także przepisy prawa,
np. dyrektywy ZAFI lub innych, które nakładają obowiązek sprawiedliwego traktowania
wszystkich inwestorów.
Jeżeli struktura funduszu oparta jest na wielu równoległych spółkach lub podmiotach,
zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien zadbać, by jeden z takich
podmiotów lub pojedynczy inwestor mniejszościowy (w kontekście funduszu jako całości)
nie mieli nieuzasadnionego wpływu na fundusz ani też zdolności bezpodstawnego
blokowania specjalnych uchwał.

3.2.5. Dokumenty ofertowe
Pytanie
Jakie dokumenty korporacyjne funduszu przygotować powinien zespół pozyskujący
środki finansowe i jakie kwestie powinny one regulować?
Wyjaśnienie
Zazwyczaj negocjacje z potencjalnymi inwestorami trwają aż do ostatecznego nabycia
tytułów uczestnictwa w funduszu, dlatego też wynikające z nich dokumenty korporacyjne
podlegają ciągłym zmianom. Niemniej istnieje kilka podstawowych punktów opisujących
samą ofertę i jej zasadnicze parametry, które są niezmienne.
Owe zasadnicze kwestie zazwyczaj ujęte są w kilku dokumentach, w tym w memorandum
informacyjnym oferty niepublicznej (będącym często głównym dokumentem „propozycji
nabycia tytułów uczestnictwa”) oraz dokumentach założycielskich funduszu. Ponadto treść i
struktura tych dokumentów podlegać mogą lokalnym przepisom krajów, w których
przedstawiona jest propozycja nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu.
Zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu zazwyczaj przygotowuje również bogaty
materiał zawierający dane i informacje bądź też tworzy data room dokumentów na temat
funduszu, jego strategii inwestycyjnej oraz dotychczasowej działalności podmiotu
zarządzającego. Materiały te służą procesowi due diligence i wymagają odpowiedniego
traktowania, gdyż często zawierają one informacje poufne lub zastrzeżone, zarówno na
temat podmiotu zarządzającego, jak i jego obecnych spółek portfelowych. Ponadto zespół
pozyskujący środki otrzyma od inwestorów ankiety poruszające wiele różnych tematów, w
tym związanych z ochroną zasobów naturalnych, względami społecznymi i ładem
korporacyjnym (ang. Environment, Social, Governance, ESG).
Ogólną zasadą jest, że wszelkie zmiany w dokumentach korporacyjnych funduszu wymagają
zgody inwestorów. Jednakże w niektórych z tych dokumentów istnieją postanowienia
szczególne, pozwalające na wprowadzanie zmian po pierwszej fazie pozyskiwania środków
finansowych dla funduszu, jeżeli takie zmiany zostaną uzgodnione nowymi inwestorami i
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nie będą niekorzystne dla dotychczasowych inwestorów funduszu. W niektórych
jurysdykcjach zmian tych dokonać może podmiot zarządzający bez uprzedniej akceptacji
inwestorów, w celu usprawnienia procesu pozyskiwania środków. Możliwe jest to jednak
pod warunkiem, iż jeżeli zmiana taka może mieć niekorzystny wpływ na któregoś z
obecnych inwestorów funduszu, inwestor ten musi wyrazić na nią zgodę.
Fakt ciągłego wprowadzania zmian w wyniku postępujących negocjacji z inwestorami
i stopniowej formalizacji struktury funduszu niesie za sobą ryzyko, że nie wszyscy
inwestorzy otrzymają na temat funduszu identyczną informację zanim podejmą
zobowiązanie inwestycyjne. Sytuacji takiej należy przeciwdziałać. Zgodnie z zasadą
sprawiedliwego traktowania, konieczne jest zapewnienie, by wszyscy inwestorzy otrzymali i
potwierdzili otrzymanie pełnej ostatecznej wersji dokumentacji przed nabyciem tytułów
uczestnictwa w funduszu.
Harmonogram negocjacji zaplanować należy w sposób umożliwiający uzyskanie wszelkich
wymaganych przepisami regulacyjnymi zezwoleń dla zmienianych warunków działania
funduszu. Wymogowi temu często podlegają fundusze zarządzane przez podmioty
działające na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z dyrektywą ZAFI.
Rekomendacja
Zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien mieć dostęp do
wystarczających zasobów, które pozwolą mu właściwie realizować zadania związane z
tworzoną w trakcie tego procesu informacją i dokumentacją. Obejmuje to również
tworzenie data room i odpowiedzi na ankiety i inne zapytania inwestorów.
Zespół przygotować powinien na potrzeby inwestorów projekt memorandum
informacyjnego lub podobnego dokumentu opisującego fundusz. Ostateczna wersja tego
dokumentu przygotowana powinna być przed pierwszym nabyciem tytułów uczestnictwa w
funduszu, oraz – jeżeli to konieczne - aktualizowana przed każdym kolejnym nabyciem.
Ponadto zespół powinien przygotować i udostępnić potencjalnym inwestorom projekty
dokumentów założycielskich funduszu (np. umowy spółki komandytowej, umowy o
zarządzanie oraz dokumentów nabycia tytułu uczestnictwa w funduszu).
Zespół prowadzić powinien odpowiednie zapisy, by upewnić się, że wszyscy inwestorzy
mają dostęp do tej samej informacji. Dobrym sposobem zapewnienia informacji
potencjalnym inwestorom jest utworzenie data room (fizycznego lub wirtualnego) na
potrzeby badania due diligence, pod warunkiem, że dotrzymane zostaną zasady
bezpieczeństwa dostępu i poufności. Jeżeli konieczna jest zmiana dokumentów pomiędzy
pierwszym a ostatecznym nabyciem tytułu uczestnictwa w funduszu, znowelizowane wersje
należy udostępnić zarówno obecnym, jak i potencjalnym inwestorom, tak by każdy z nich
miał dostęp do tej samej informacji.
Zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien skonsultować się w sprawie
wymagań przepisów prawa obowiązujących we wszystkich jurysdykcjach, w których
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wprowadzana jest oferta nabycia tytułu uczestnictwa w funduszu.
Memorandum informacyjne oferty niepublicznej przedstawiać powinno pełną i prawdziwą
informację, zgodnie z obowiązującymi przepisami jurysdykcyjnymi . Prezentacja ta powinna
być jednoznaczna, uczciwa i niewprowadzająca w błąd. Zespół podjąć powinien właściwe
kroki by zapewnić i udokumentować dokładność i wyczerpujący charakter treści
memorandum informacyjnego, korzystając gdzie to konieczne z niezależnych doradców (np.
w celu niezależnej weryfikacji informacji dostarczonej przez podmiot zarządzający na temat
jego dotychczasowej działalności).
Zespół powinien upewnić się, że jest w stanie uzasadnić przekonania i oświadczenia
zawarte w memorandum informacyjnym oraz materiałach dot. oferty nabycia tytułów
uczestnictwa w funduszu, z wykorzystaniem wiarygodnych dokumentów i wyników analiz.
Informacje te należy na bieżąco uaktualniać, aż do ostatecznego nabycia tytułów
uczestnictwa w funduszu.
Kolejnym ważnym elementem jest zakres informacji due diligence przekazywanych
potencjalnym inwestorom. Powinna ona ujawniać wszelkie konflikty interesów, które mogą
wywodzić się ze struktury korporacyjnej podmiotu zarządzającego. Należy również
rozważyć, jaka będzie najdogodniejsza forma przekazania tych informacji.
Należy również wziąć pod uwagę konieczność zachowania poufności wszelkich oświadczeń,
wraz z możliwością zawierania stosownych porozumień zobowiązujących do zachowania
poufności. I wreszcie zespół powinien zaplanować stosowną formę spotkań
z potencjalnymi inwestorami, oraz termin i zakres dostępu do informacji.

3.2.6. Zapisy w dokumentach funduszu
Pytanie
Jakie typowe warunki określać powinny dokumenty funduszu?
Wyjaśnienie
Dokumenty funduszu określają kluczowe warunki jego działania oraz ramy zarządzania
funduszem przez podmiot zarządzający.
Minimalne wymagania, jakie spełnić musi fundusz, w ogromnym stopniu zależą od
jurysdykcji oraz stosownych wymagań regulacyjnych, dlatego też ich poprawność powinna
być sprawdzona przez prawnika.
Rekomendacja
Dokumenty funduszu powinny określać przynajmniej następujące kwestie:
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Strategia inwestycyjna
• zakres działalności inwestycyjnej funduszu;
• politykę i kryteria inwestycyjne, w tym konkretne wytyczne dotyczące inwestycji
docelowych, zasady udzielania i zaciągania pożyczek oraz ograniczenia inwestycyjne.
(Uwaga: warunki te należy sformułować bardzo jasno, gdyż często te istotne kwestie
nie będą szczegółowo omówione w innych kluczowych dokumentach, odwołując się
do memorandum informacyjnego);
• Politykę odpowiedzialnego inwestowania realizowaną przez podmiot zarządzający
i/lub fundusz, a także procedury zapewniania zgodności z wszelkimi innymi zasadami
o podobnym charakterze.
Zespół
• opis struktury zarządzania oraz prezentacja członków zespołu zarządzającego, ze
wskazaniem kluczowych osób, które pełnić będą funkcje kierownicze;
• opis umiejętności i doświadczenia, które posiadają członkowie zespołu
• szczegółowe informacje o tym, jak zapewniona będzie ciągłość pracy zespołu, na
jakich zasadach oparte będzie jego działanie oraz opis procedur podejmowania
decyzji i zapewnienia sukcesji w zespole.
Struktura i podział uprawnień
•
•
•
•
•

opis struktury prawnej funduszu;
podsumowanie uprawnień podmiotu zarządzającego;
procedury rozstrzygania konfliktu interesów;
zakres kompetencji i skład komitetu doradczego inwestorów (LPAC);
postanowienia dotyczące kluczowych członków personelu regulujące sytuację
odejścia kluczowych dyrektorów (np. zmuszającą podmiot zarządzający do
zaprzestania nowych inwestycji, gdyż niedostępni są kluczowi pracownicy
odpowiedzialni za podejmowanie najważniejszych decyzji inwestycyjnych);
• postanowienia regulujące wypowiedzenie wobec podmiotu zarządzającego (np.
w przypadku popełnienia oszustwa, zaniedbania, itp.);
• postanowienia na temat cesji uprawnień podmiotu zarządzającego i inwestorów;
• postanowienia o zasadach odszkodowawczych.

Sprawozdawczość
• podsumowanie najważniejszych sprawozdań dla inwestorów, które przygotowywać
będzie podmiot zarządzający;
• częstotliwość przygotowania sprawozdań (np. kwartalne zestawienia finansowe,
półroczne sprawozdania i sprawozdania roczne badane przez biegłego rewidenta);
• harmonogram dostarczania sprawozdań inwestorom;
• zasady wyceny wykorzystywane w tych sprawozdaniach;
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• ujawnienie i szczegółowe zestawienie dotyczące charakteru i źródeł wszystkich opłat
wypłacanych przez spółki portfelowe, pośrednio lub bezpośrednio, na rzecz
podmiotu zarządzającego i/lub wszelkich podmiotów/osób powiązanych (np.
pracowników, partnerów operacyjnych, doradców, itp.);
• inne sprawozdania, na przykład raporty dotyczące kwestii ESG lub sprawozdania
wymagane na mocy przepisów podatkowych lub regulacyjnych.
Warunki finansowe
• koszty utworzenia funduszu, w podziale na koszty ponoszone przez sam fundusz
(wraz z ich maksymalnym limitem, jeżeli został określony) oraz koszty ponoszone
przez podmiot zarządzający;
• warunki dotyczące opłaty za zarządzanie (łącznie z kwotą, od której rozpoczyna się
jej naliczanie) oraz rozróżnienie kosztów ponoszonych odpowiednio przez fundusz
i podmiot zarządzający;
• postanowienia dotyczące postępowania z opłatami otrzymanymi przez podmiot
zarządzający od spółek portfelowych i ich podmiotów powiązanych oraz informacje
o tym, w jakim zakresie opłaty te zostaną zaliczone na poczet opłaty za zarządzanie
lub w inny sposób zaliczone na rachunek funduszu; podobne informacje na temat
alokacji innych opłat i wydatków, tak by inwestorzy mieli jasną wiedzę na temat
naliczanych opłat i kosztów (oraz pamiętając przy tym o mających zastosowanie
wymaganiach regulacyjnych, np. wynikających z dyrektywy ZAFI);
• wysokość kapitału wnoszona przez podmiot zrządzający;
• ustalenia dotyczące udziału w zyskach funduszu (ang. carried interest), w tym jego
stawkę procentową, podstawę obliczania, zasady wyrównywania (ang. catch-up)
i zwrotu (ang. clawback), rachunku powierniczego (ang. escrow) i zasad uzgadniania
sald księgowych (ang. true-up);
• techniczne zasady wypłaty środków z wkładów inwestorów oraz postępowanie w
razie, gdy inwestor nie przekaże zadeklarowanych środków (co zazwyczaj obejmuje
nałożenie surowych sankcji w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej sytuacji);
• jeżeli ma to zastosowanie – sposób wyceny udziałów, jednostek, akcji, itp.
w funduszu;
• sposób wypłaty zysków na rzecz inwestorów.
Współinwestowanie
• zasady udziału w projektach współinwestowania, z podaniem wszelkich praw
pierwszeństwa udziału w takich projektach;
• polityka współinwestowania z innymi funduszami zarządzanymi przez podmiot
zarządzający lub podmioty z nim powiązane.
Okres działania funduszu i nowe fundusze
• okres, na jaki zaplanowane jest działanie funduszu, sposób przedłużenia tego
41

okresu, oraz procedury zakończenia działalności i likwidacji funduszu;
• okoliczności, w których możliwe jest nabywanie lub zbywanie inwestycji od lub na
rzecz innych funduszy zarządzanych przez podmiot zarządzający lub podmioty z nim
powiązane;
• ewentualne ograniczenia dotyczące okoliczności, w których zespół pozyskujący
środki finansowe dla funduszu lub podmiot zarządzający tworzyć może inne
fundusze
o podobnych celach i strategii inwestycyjnej.
Czynniki ryzyka
• podsumowanie czynników ryzyka związanych z inwestycją w dany fundusz.
Inwestorzy otrzymać powinni ogólne informacje uświadamiające im rodzaje ryzyka
nierozerwalnie związane z inwestycją w fundusz danego typu, a także informacje
o konkretnych czynnikach ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na zdolność
funduszu do realizacji jego polityki inwestycyjnej lub osiągnięcia celów w zakresie
stopy zwrotu.
Kwestie podatkowe
• zarys struktury podatkowej funduszu oraz kluczowe kwestie podatkowe dla
inwestorów.
Wymagania regulacyjne w zakresie ujawniania informacji
• w niektórych jurysdykcjach przepisy regulacyjne wymagać mogą zgłoszenia
informacji na temat pewnych aspektów działalności inwestycyjnej i bieżącej
działalności funduszu.
Ograniczenia związane z propozycją nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu
• podsumowanie kluczowych ograniczeń dotyczących tego, kto może inwestować
w fundusz, w najważniejszych jurysdykcjach, w których są oferowane do nabycia
tytuły uczestnictwa w funduszu
Dokumenty funduszu (memorandum informacyjne oferty niepublicznej lub podobne
dokumenty założycielskie) należy przygotować i udostępnić inwestorom na tyle wcześnie,
by mieli oni wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z nimi przed nabyciem tytułów
uczestnictwa w funduszu i na negocjacje z podmiotem zarządzającym. Ponadto wśród
inwestorów rozesłać należy odpowiednie dokumenty nabycia tytułów uczestnictwa w
funduszu.
Zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien skonsultować się z doradcami
odnośnie tego, czy przepisy którejkolwiek z jurysdykcji, w których udostępniane będą
dokumenty funduszu, nie wymagają uwzględnienia innych kwestii prawnych lub
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regulacyjnych.

3.2.7. Prezentacje dla inwestorów
Pytanie
Jakie obowiązki powstają z w związku z proponowaniem nabycia przez inwestorów
tytułów uczestnictwa w funduszu?
Wyjaśnienie
Prezentacje i informacje przygotowywane przez zespół pozyskujący środki finansowe dla
funduszu mają wpływ na decyzje potencjalnych inwestorów, dlatego też często podlegają
one przepisom prawa we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzona jest oferowanie
nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu. Przepisy te zazwyczaj odnoszą się do informacji
przedstawianej inwestorom, niezależnie od przyjętej formy komunikacji.
W niektórych sytuacjach prezentacje dla potencjalnych inwestorów organizowane są już na
wczesnym etapie, a przedstawiany w nich materiał może wpływać na decyzję
o inwestowaniu, mimo że inwestorzy ci nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z formalną
dokumentacją funduszu. Dlatego też dołożyć należy starań by potencjalni inwestorzy byli
informowani o wszelkich zmianach w przedstawionych im materiałach na dowolnym etapie
procesu pozyskiwania środków finansowych dla funduszu, tak by byli oni w stanie podjąć
prawidłową decyzję inwestycyjną opartą na poprawnej informacji.
Rekomendacja
Jak wspomniano już w punkcie 3.1.2. „Pozyskiwanie środków finansowych i kwestie
regulacyjne”, zespół pozyskujący środki musi spełnić przepisy lokalne dotyczące oferowania
tytułów uczestnictwa w funduszu w każdej jurysdykcji, w której wspomniane tytuły są
zbywane. Dlatego też zespół powinien się skonsultować w tym względzie
z profesjonalnymi doradcami.
Zespół powinien zapewnić, że by informacje przedstawiane potencjalnym inwestorom,
nawet na wczesnym etapie procesu i skierowane do nich działania promocyjne, bez
względu na ich formę (np. rozmowy telefoniczne, spotkania, prezentacje slajdów, listy,
wiadomości poczty elektronicznej, strony internetowe), są poprawne i przedstawione
bezstronnie. Inwestorzy powinni zostać poinformowani o wszelkich kolejnych istotnych
zmianach.

3.2.8. Odpowiedzialne inwestowanie
Pytanie
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Jakie informacje powinien przedstawić inwestorom podmiot zarządzający na temat
odpowiedzialnego inwestowania?
Wyjaśnienie
Odpowiedzialne inwestowanie ma dla sektora private equity wielkie znaczenie. Obecnie
kwestie zrównoważonego rozwoju zyskały rangę problemu społecznego i w związku z tym
również podmioty zarządzające i inwestorzy coraz większe znaczenie w procesie
inwestycyjnym przykładają zarówno do szans, jak i ryzyk związanych z ochroną zasobów
naturalnych względami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG), rozumiejąc, iż jest to
najlepszy sposób zagwarantowania sukcesu inwestycji. Ponadto w najlepszym interesie
sektora private equity leży pokazanie, w jaki sposób kwestie ESG uwzględniane są w całym
procesie inwestycyjnym. Inwestując w sposób odpowiedzialny podmiot zarządzający
dokłada starań, by nie działać na szkodę branży, spółek portfelowych i ich udziałowców.
Przykładem zwiększonego zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem jest
inicjatywa branżowa, która doprowadziła do opracowania dokumentu Invest Europe pt.
„Zakres informacji ESG udostępnianych w sektorze private equity” (ang. ESG Disclosure
Framework for Private Equity), opublikowanego w marcu 2013 roku7.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien jednoznacznie sformułować i udokumentować swą politykę
odpowiedzialnego inwestowania oraz procedury służące zapewnieniu zgodności z jej
postanowieniami. Inwestorzy zazwyczaj pragną zapoznać się z tą informacją, zarówno
w czasie badania due diligence, jak i w okresie działalności funduszu. Podmiot zarządzający
powinien również poinformować o swym członkostwie w stowarzyszeniach branżowych
i/lub innych organizacjach.
Zgodnie z zapisami wspomnianego powyżej dokumentu „ESG Disclosure Framework for
Private Equity”, w czasie pozyskiwania środków finansowych funduszu podmiot
zarządzający powinien przedstawić wystarczające informacje, które pozwolą inwestorowi
zainteresowanemu aspektami zarządzania ESG na:
• ocenę, czy polityka podmiotu zarządzającego jest zgodna z jego własną polityką ESG
oraz filozofią inwestowania;
• ocenę, polityki, procesów i systemów podmiotu zarządzającego pod kątem
identyfikowania związanych z ESG czynników wzrostu wartości oraz zarządzania
istotnymi ryzykami w tym zakresie;
• zrozumienie, czy i w jaki sposób podmiot zarządzający stara się wpływać i wspierać
swe spółki portfelowe w skutecznym zarządzaniu ryzykami ESG z jednej strony,
i poszukiwaniu zakorzenionych w ESG możliwości rozwoju, z drugiej;
7

https://www.investeurope.eu/about-us/professional-standards/other-industry-standards/
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• ocenę w jaki sposób podmiot zarządzający pozwoli inwestorowi na monitorowanie
oraz – w razie konieczności – upewnienia się, że postępuje on zgodnie z polityką
i praktykami ESG uzgodnionymi w chwili tworzenia funduszu;
• ocenę postawy podmiotu zarządzającego w odniesieniu do zarządzania i ujawniania
informacji o istotnych zdarzeniach, które miały miejsce w podmiocie zarządzającym
lub spółkach portfelowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Bibliografii Odpowiedzialnego
Inwestowania Invest Europe.

3.2.9. Dotychczasowa działalność podmiotu zarządzającego
Pytanie
Jakie informacje przedstawić należy na temat dotychczasowej działalności podmiotu
zarządzającego?
Wyjaśnienie
W trakcie procesu due diligence potencjalni inwestorzy oczekują przedstawienia
szczegółowych informacji na temat dotychczasowej działalności podmiotu zarządzającego.
Informacja ta powinna być rzetelna, wyczerpująca i dokładna, i, jako taka, jest istotnym
elementem uczciwego postępowania. Należy pamiętać, że zwłaszcza w wyniku zmiany
okoliczności, w których funkcjonuje podmiot zarządzający, lub selektywności w doborze
materiałów opisujących jego wcześniejszą działalność, istnieje prawdopodobieństwo, że
potencjalni inwestorzy odczytają te informacje w sposób błędny.
Rekomendacja
Informacja na temat dotychczasowej działalności podmiotu zarządzającego nie może
opierać się na selektywnie dobranych lub niepełnych danych, gdyż może to wprowadzać
inwestorów w błąd lub dawać im nierzetelny obraz osiąganych przed podmiot wyników.
Wszystkie stwierdzenia na ten temat powinny być uzasadnione i ukazane w pełnym
zakresie w dokumentacji funduszu. Dotyczy to zwłaszcza okresu, którego dotyczą
przedstawione wyniki, oraz wszelkich nietypowych czynników które mogły mieć wpływ na
ich osiągnięcie. Prezentowane wyniki brutto i netto powinny być obliczone i zestawione
zgodnie z zasadami wyceny i standardami rachunkowości właściwymi dla jurysdykcji
funduszu. Kryteria wybrane dla zestawień porównawczych powinny być odpowiednie,
jednoznacznie zdefiniowane i stosowane konsekwentnie w całej prezentacji wyników.
Zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien zapewnić aktualizację
informacji na temat dotychczasowej działalności podmiotu zarządzającego w przypadku,
gdy informacja ta uległa istotnej zmianie przed nabyciem tytułów uczestnictwa w funduszu.
Informacja o dotychczasowych wynikach podmiotu może mieć charakter poufny (np.
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względem poprzednich pracodawców lub spółek portfelowych). Zespół powinien wówczas
zadbać o uzyskanie właściwej zgody przed opublikowaniem takich materiałów.

3.2.10.

Prognozy

Pytanie
Czy zespół pozyskujący środki finansowe dla funduszu powinien przygotowywać
prognozy?
Wyjaśnienie
Zespół może zdecydować się na przedstawienie prognozy dotyczącej prawdopodobnych
wyników w wybranych sektorach działalności funduszu, docelowej wewnętrznej stopy
zwrotu (IRR) oraz wielokrotności zwrotu zainwestowanych środków (ang. money multiple).
Należy jednak pamiętać, że materiały takie mogą zostać błędnie odczytane lub
zinterpretowane przez potencjalnych inwestorów, zwłaszcza w sytuacji zmieniających się
okoliczności lub selektywnej prezentacji danych.
Rekomendacja
Przepisy prawa i wymogi regulacyjne nie nakładają obowiązku prezentowania prognoz
w przypadku produktów instytucjonalnych/ofert niepublicznych, dlatego też nie uznaje się
ich za typowy składnik dokumentacji funduszu. Oznacza to, że decyzja o umieszczeniu
prognoz w tych dokumentach należy do podmiotu zarządzającego i zespołu pozyskującego
środki finansowe dla funduszu, i ma charakter biznesowy i ekonomiczny w ramach oferty
nabycia konkretnego produktu.
Jeżeli podmiot zarządzający i zespół pozyskujący środki dla funduszu podejmie decyzję
o umieszczeniu prognoz w dokumencie ofertowym, muszą one opierać się na
reprezentatywnych, niewprowadzających w błąd i pełnych danych. Ponadto prezentacja
prognoz w dokumentacji funduszu powinna zawierać również przyjęte w ich przygotowaniu
dane, założenia i metody.

3.2.11

Okres pozyskiwania środków finansowych dla funduszu

Pytanie
Czy istnieje jakiś konkretny czas, w którym pozyskiwanie środków finansowych dla
funduszu powinno być zakończone?
Wyjaśnienie
Ważne jest, by pozyskiwanie środków finansowych funduszu odbyło się w określonym
terminie. W przeciwnym razie podmiot zarządzający może nie być w stanie zrealizować
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strategii inwestycyjnej funduszu, gdyż część dostępnych środków nadal przeznaczana
będzie na propozycję nabycia tytułów uczestnictwa. Czasami termin ten określają przepisy
prawa.
Podmiot zarządzający może dokonywać inwestycji w imieniu funduszu w okresie pomiędzy
datą pierwszego i ostatecznego nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu. Jeżeli jednak
okres ten ulega wydłużeniu, utworzony portfel podlegać może gwałtowniejszym zmianom
wartości, co z kolei prowadzić może do wątpliwości odnośnie sprawiedliwego podziału
zysków i strat pomiędzy inwestorami obecnymi w momencie pierwszego - i następnie ostatecznego nabycia tytułów uczestnictwa w funduszu. Ponadto wspomniane zmiany
wartości rodzić mogą konsekwencje podatkowe.
Rekomendacja
Zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych dla funduszu i podmiot
zarządzający powinni zapewnić, by proces ten zakończony został w rozsądnym terminie od
pierwszego etapu nabywania tytułów uczestnictwa w funduszu. Warunki rynkowe
zazwyczaj wymagają, by ostateczny etap nabywania tytułów uczestnictwa nastąpił w z góry
określonym terminie po pierwszym etapie nabywania tytułów uczestnictwa, chyba że
inwestorzy wyrażą zgodę na zmianę tego terminu.
Rozważyć należy również pobranie opłaty wyrównawczej od inwestorów, którzy dołączą do
funduszu po pierwszym etapie nabywania tytułów uczestnictwa, by w ten sposób
wyrównać koszt pieniądza poniesiony przez inwestorów, którzy zadeklarowali środki na
wcześniejszym etapie tworzenia funduszu. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie, że
wszyscy inwestorzy traktowani są sprawiedliwie tak, jakby wnieśli środki w dniu pierwszego
nabycia. Tego rodzaju opłaty wyrównawcze zazwyczaj naliczane są proporcjonalnie i nie są
uznawane za aktywa funduszu.
Jeżeli fundusz dokona inwestycji w okresie pomiędzy pierwszym etapem nabywania
tytułów uczestnictwa a etapem ostatecznym, należy zastanowić się w jaki sposób dokonać
alokacji wszelkich zysków i strat z tego okresu oraz ewentualnych konsekwencji
podatkowych.
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3.3

INWESTOWANIE

Dokonując inwestycji w imieniu funduszu, podmiot zarządzający
realizować powinien założoną politykę inwestycyjną. Podmiot
zobowiązany jest do działania z wykorzystaniem właściwych umiejętności,
z należytą starannością i rzetelnością oraz zgodnie z postanowieniami
porozumień zawartych z inwestorami funduszu.
W swoim działaniu podmiot zarządzający powinien kierować się zasadami
odpowiedzialnego inwestowania oraz uwzględniać istotne ryzyka i szanse
związane z ochroną zasobów naturalnych, względami społecznymi i ładem
korporacyjnym (ESG) oraz innymi aspektami odpowiedzialnego
inwestowania, w całym okresie inwestowania oraz – bardziej ogólnie – w
całym okresie istnienia funduszu.
3.3.1. Due diligence
Pytanie
Jakiego rodzaju analizy w ramach due diligence podjąć powinien podmiot zarządzający w
trakcie oceny potencjalnej inwestycji funduszu i jak szczegółowe powinny być takie
analizy?
Wyjaśnienie
Podejmowane przez podmiot zarządzający przed dokonaniem inwestycji w spółce
portfelowej badanie due diligence ma niezwykle ważne znaczenie. Informacje zebrane w
trakcie takiego badania w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem własnym podmiotu
zarządzającego stanowią podstawę wszelkich decyzji inwestycyjnych.
W ramach due diligence badaniu podlega szeroki zakres działalności spółki,
w tym zagadnienia komercyjne, rynkowe, finansowe, podatkowe, prawne oraz regulacyjne,
kwestie związane z ubezpieczeniem emerytalnym pracowników, zagadnienia w zakresie
technologii informatycznej i prawa własności intelektualnej, a także zagadnienia dotyczące
środowiska, kwestii socjalnych oraz ładu korporacyjnego i jakości zarządzania. Celem
procesu due diligence jest uzyskanie dogłębnego zrozumienia perspektyw rozwoju
badanego przedsiębiorstwa, ocena zagrażających, zarówno obecnie jak i w przyszłości,
ryzyk i innych kwestii, które mogą mieć wpływ na decyzję inwestycyjną oraz ostateczny
sukces spółki portfelowej w założonym okresie inwestycji. Informacje te służą jako
podstawa oceny potencjału tworzenia wartości oraz dostępnych form udanego wyjścia
funduszu z inwestycji.
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W niektórych sytuacjach realizacja inwestycji podlegać może ograniczeniom czasowym, na
przykład w związku z trybem konkurencyjnym transakcji lub w przypadku spółek
wymagających planu naprawczego lub restrukturyzacji. Przypadki te wymagają od
podmiotu zarządzającego uważnego planowania oraz ustalenia właściwych priorytetów, tak
by decyzja podjęta została w oparciu o właściwe zrozumienie potencjału danej inwestycji.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien uzyskać informacje w zakresie pozwalającym na właściwą
ocenę potencjalnej inwestycji oraz ustalenie wartości spółki rozważanej do nabycia. Zakres
tych informacji powinien obejmować (w zakresie, który wydaje się praktyczny w danych
okolicznościach) wszystkie istotne kwestie, w tym między innymi: sytuację finansową
przedsiębiorstwa; doświadczenie, wiedzę i umiejętności kadry zarządzającej; branżę
(sektory) oraz rynki geograficzne, na których spółka prowadzi działalność; możliwości
rozwoju technologii lub postępu badań, które spółka prowadzi; możliwości naukowego
dowodzenia poprawność istotnych koncepcji przyjętych przez spółkę; ochronę istotnych
praw własności intelektualnej; zobowiązania emerytalne; istotne czynniki ESG; ryzyka
związane ze sporami prawnymi oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Proces due diligence obejmować powinien również sprawdzenie założeń przyjętych
w planach biznesowych badanego przedsiębiorstwa oraz obiektywną ocenę ryzyk
związanych z inwestycją, a także możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu.
Ponadto konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych analiz, zgodnie
z wymaganiami inwestorów, urzędów regulacyjnych i innych właściwych podmiotów.
Konieczne jest również upewnienie się, że transakcja nie sprzyja praniu pieniędzy oraz
spełnia wymagania przepisów antykorupcyjnych, a także nie narusza ograniczeń w zakresie
nałożonych sankcji.

3.3.2. Zasady odpowiedzialnego inwestowania
Pytanie
W jaki sposób podmiot zarządzający powinien uwzględniać ryzyka i szanse w zakresie
odpowiedzialnego inwestowania?
Wyjaśnienie
Podmiot zarządzający powinien być świadomy zarówno szans, jak i ryzyk dla spółek
portfelowych w obszarach związanych z ochroną zasobów naturalnych, względami
społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG). Sukces inwestycji nie zależy wszakże tylko od
wyników finansowych spółki lecz również od innych czynników wpływających na jej
działalność. Ponadto podmiot zarządzający powinien
uwzględniać zasady
odpowiedzialnego inwestowania przyjęte przez inwestorów funduszu i starać się spełnić ich
wymagania w tym zakresie, w tym oczekiwanie przedstawienia konkretnych informacji
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dotyczących odpowiedzialnego inwestowania zarówno w czasie procesu inwestycyjnego,
jak i podczas sprawowania funkcji właścicielskich w danej spółce, a także, w niektórych
przypadkach, powstrzymania się od dokonywania inwestycji w określonych branżach.
Poniżej przedstawiono przykłady kilku praktycznych rozwiązań pozwalających na
uwzględnienie zasad odpowiedzialnego inwestowania:
• stosowanie w relacjach ze spółką portfelową ankiet/wniosków o informację
z zakresu ESG;
• stosowanie standardowej listy kontrolnej obejmującej informacje w zakresie ESG
oraz formalne uwzględnienie kwestii ESG w trakcie procesu inwestycyjnego;
• organizacja spotkań i dyskusji w zakresie
zagadnień ESG w zakładach
przedsiębiorstwa w trakcie badania due diligence i po nabyciu spółki.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zadbać, by kwestie odpowiedzialnego inwestowania
i związane z tym szanse i ryzyka były integralną częścią badania due diligence oraz procesu
podejmowania decyzji inwestycyjnej; dokumenty i procesy inwestycyjne powinny być
przedmiotem okresowych przeglądów.
Zadaniem podmiotu zarządzającego jest zidentyfikowanie i realizacja potrzeb dotyczących
szkolenia pracowników w zakresie odpowiedzialnego inwestowania. Działania te powinny
również podlegać regularnej weryfikacji. Ocena, czy spełnione są wymogi
odpowiedzialnego inwestowania, nie może ograniczać się jedynie do oceny zgodności
z przepisami prawa; uwzględniać powinno się również dodatkowe normy i praktyki, które
mogą mieć istotny wpływ na rozważaną inwestycję w kontekście zagadnień ESG;
potencjalne przyszłe regulacje i czynniki rynkowe, takie jak istniejące lub dopiero
kształtujące się standardy dobrowolne; oczekiwania konsumentów oraz wymagania
klientów przedsiębiorstwa, a także kwestie o szerszym zakresie, które mogą mieć wpływ na
jego reputację. Istotną kwestią jest również analiza ryzyk i możliwości w zakresie ESG
w łańcuchu wartości dla każdej spółki z portfela inwestycyjnego funduszu.
Jeżeli podmiot zarządzający zidentyfikował szanse i ryzyka w zakresie ESG, które mogą mieć
istotny wpływ na powodzenie danej inwestycji, lub są przedmiotem szczególnej uwagi
inwestorów funduszu, powinien on zadbać o stworzenie zasad postępowania mających na
celu ograniczenie istniejącego ryzyka i wykorzystanie pojawiających się szans w tym
zakresie. Owe zasady postępowania powinny również zostać włączone do planów działań,
które realizowane będą już po dokonaniu inwestycji. Podmiot zarządzający powinien
monitorować zakres wdrożenia i skuteczność tych zasad, dlatego też powinien on rozważyć,
jak uzyskiwać konkretne dane z zakresu ESG od spółek portfelowych. Pamiętać należy także,
że kwestie ESG podlegają zmianom, w związku z czym podmiot zarządzający powinien
regularnie dokonywać aktualizacji stosowanych metod analizy ryzyk i możliwości
związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem oraz – zgodnie z potrzebami - dodawać,
usuwać lub modyfikować praktyki zarządcze i struktury monitoringu w tej dziedzinie.
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Podmiot zarządzający, który posiada zdefiniowane struktury zarządcze i procesy due
diligence związane z odpowiedzialnym inwestowaniem, powinien z odpowiednią
regularnością informować inwestorów funduszu o rezultatach osiąganych w tej dziedzinie.
Podmiot może również z własnej inicjatywy zdecydować się na przedstawienie wszystkim
inwestorom sprawozdania na temat czynników wpływających na odpowiedzialne
inwestowanie oraz wyników w tym zakresie. Podobna informacja może być przedstawiona
inwestorom w przypadku istotnego zdarzenia związanego z kwestiami ESG.

3.3.3. Decyzja inwestycyjna
Pytanie
Jak przebiegać powinien proces podejmowania decyzji dotyczącej inwestycji w spółkę
portfelową?
Wyjaśnienie
Każda decyzja podmiotu zarządzającego dotycząca dokonania inwestycji opiera się na
ocenie pojawiającej się szansy oraz związanego z nią ryzyka w zestawieniu z potencjalnymi
korzyściami z takiej inwestycji. Informacje konieczne do podjęcia decyzji zazwyczaj
gromadzone są a następnie poddane krytycznej ocenie przez zespół profesjonalistów
zajmujących się daną transakcją w trakcie badania due diligence. Jednakże w typowej
sytuacji ilość takich informacji jest tak ogromna, iż zachodzi konieczność dokonania
podsumowania i syntezy takich informacji przed dokonaniem ich prezentacji na forum
komitetu inwestycyjnego lub innego organu decyzyjnego podmiotu zarządzającego
dokonującego ostatecznej decyzji o dokonaniu inwestycji. .
Dokonanie stosownego badania due diligence mającego potwierdzić słuszność przyjętych
założeń analizowanego biznesplanu, zazwyczaj nie wystarcza do podjęcia decyzji
inwestycyjnej. Dodatkowo niezbędne jest jeszcze stosowne doświadczenie kierownictwa
podmiotu zarządzającego będące wartością dodaną do wyników due diligence; jest ono
niezbędne w celu poddania krytycznej ocenie zebranych informacji.
Istotnym dokumentem jest wniosek inwestycyjny (ang. investment proposal). Stanowi on
nie tylko zapis informacji rozważanych w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej, lecz zazwyczaj
zawiera również opis podstawowych przesłanek inwestycji, które stanowić będą miarę jej
powodzenia w czasie regularnych przeglądów dokonywanych przez podmiot zarządzający.
Rekomendacja
Wyniki badania due diligence oraz rekomendacje kierownictwa podmiotu zarządzającego
należy ująć w obejmujący wszelkie aspekty wniosek inwestycyjny. Przygotowany
w formie pisemnej, dokument ten powinien rzetelnie prezentować potencjał spółki
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rozważanej do nabycia, z uwzględnieniem czynników o charakterze finansowym i
niefinansowym. Jednym z tych czynników jest zdolność podmiotu zarządzającego do
skutecznego dokonania i zarządzania inwestycją. W ramach analizy propozycji inwestycyjnej
rozważyć należy również, czy proponowana transakcja spełnia kryteria inwestycyjne i nie
narusza ograniczeń inwestycyjnych zdefiniowanych w dokumentach funduszu.
Decyzje inwestycyjne podejmować powinni doświadczeni członkowie zespołu podmiotu
zarządzającego, zajmujący odpowiednio wysokie stanowiska w strukturze takiego
podmiotu. Zazwyczaj osoby takie wchodzą w skład komitetu inwestycyjnego. Jeżeli
propozycja inwestycyjna została w istotny sposób zmieniona, konieczna może być dalsza
analiza, ocena oraz uzyskanie dodatkowych zgód.
Dobrą praktyką jest zgromadzenie dokumentów, które stanowiły podstawę przygotowania
propozycji inwestycyjnej, oraz przygotowanie zestawienia takich dokumentów źródłowych
na potrzeby późniejszych przeglądów i oceny wyników osiąganych przez spółkę portfelową.

3.3.4 Wybór struktury inwestycji
Pytanie
Jakie czynniki rozważyć powinien podmiot zarządzający w czasie wyboru struktury
i negocjowania warunków inwestycji?
Wyjaśnienie
Inwestycje funduszy oparte mogą być na różnych strukturach. W niektórych przypadkach
fundusz będzie w spółce portfelowej pasywnym inwestorem mniejszościowym, w innych
może objąć znaczącą, a nawet pełną, kontrolę nad danym przedsiębiorstwem. Decyzja o
wyborze struktury inwestycji uzależniona jest od jurysdykcji, w której inwestycja zostanie
dokonana, strategii inwestycyjnej funduszu oraz tego, jaki pakiet (mniejszościowy czy
większościowy) jest celem danej transakcji.
Działając w większej grupie inwestorów (np. gdy inwestycja dokonywana jest przez
konsorcjum), podmiot zarządzający musi również rozważyć swoją rolę, strategię oraz
ewentualne obowiązki i zobowiązania wobec innych członków grupy.
Sama struktura inwestycji nakładać może na fundusz określone zobowiązania i zadania,
które
zazwyczaj
stanowią
przedmiot
uprzedniej
wnikliwej
analizy
dokonywanej z pomocą prawników funduszu.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien dobierać strukturę oraz prowadzić negocjacje w
odniesieniu do każdej inwestycji w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie zobowiązań i
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chronić interes funduszu. Zazwyczaj wymaga to
skorzystania z usług lokalnych
wyspecjalizowanych firm doradczych, które pomogą w rozstrzygnięciu kwestii prawnych,
podatkowych i regulacyjnych.
Dokonując wyboru struktury inwestycji, podmiot zarządzający powinien również
uwzględnić konsekwencje podatkowe, regulacyjne (np. przepisy ERISA w Stanach
Zjednoczonych) oraz inne skutki inwestycji dla funduszu i jego inwestorów.

3.3.5. Zobowiązania wobec innych wspólników/akcjonariuszy posiadających
udziały/akcje tego samego lub innego rodzaju oraz wobec obligatariuszy
Pytanie
Jak postępować powinien fundusz wobec innych udziałowców/akcjonariuszy w spółce
portfelowej?
Wyjaśnienie
W niektórych jurysdykcjach, powszechną praktyką w sektorze private equity jest
przyznawanie różnym grupom inwestorów różnego rodzaju praw w spółce, zależnie od ich
roli w danej transakcji, rodzaju i wielkości ryzyka, które podejmują, oraz wartości jaką
wnoszą do danej inwestycji.
Zwrot osiągany na każdym z rodzajów papierów wartościowych lub innych praw w spółce,
bez względu na to czy jest to instrument o charakterze udziałowym czy dłużnym, zazwyczaj
będzie różny i uzależniony od określonych czynników. W związku z tym powstawać mogą
potencjalne konflikty pomiędzy uprawnionymi z różnych rodzajów papierów wartościowych
lub innych praw w spółce.
Rekomendacja
Bez względu na to, czy fundusz działa jako bezpośredni udziałowiec spółki portfelowej, czy
też na podstawie postanowień umowy inwestycyjnej, fundusz zawsze posiada określone
obowiązki właścicielskie, które powinny być aktywnie realizowane w sposób chroniący
wartość inwestycji funduszu.
Negocjacje dotyczące praw poszczególnych udziałowców powinny być prowadzone
w sposób otwarty i jednoznacznie zrozumiały dla wszystkich inwestorów w spółce
portfelowej.
Należy również z odpowiednim wyprzedzeniem zidentyfikować obszary, na których
powstawać mogą potencjalne konflikty. Jeżeli dojdzie do faktycznego konfliktu, jego
rozstrzygnięcie powinno nastąpić w sposób sprawiedliwy i – na ile to możliwe – bez
negatywnego wpływu na wartość spółki portfelowej.
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3.3.6. Umowa inwestycyjna
Pytanie
Jakie dokumenty składają się na umowę inwestycyjną i jaki jest zakres warunków
komercyjnych regulowanych w takiej umowie ?
Wyjaśnienie
W trakcie przygotowania inwestycji powstaje bardzo dużo dokumentów, takich jak
porozumienia akcjonariuszy i inwestorów, umowy spółki i umowy kredytowe. W niniejszym
Kodeksie dokumenty te zbiorczo określane są jako umowa inwestycyjna. Na treść takich
dokumentów wpływ ma wiele czynników, takich jak lokalne wymagania prawne i
regulacyjne, kwestie podatkowe, struktura transakcji (na przykład czy inwestycja dotyczy
pakietu większościowego czy mniejszościowego).
Umowa inwestycyjna powinna w pełni odzwierciedlać wszelkie aspekty uzgodnionej
transakcji i uwzględniać warunki komercyjne, które podmiot zarządzający uzgodnił z innymi
wspólnikami/akcjonariuszami (jeżeli tacy istnieją) oraz spółką portfelową. Zazwyczaj
porozumienie określa rolę podmiotu zarządzającego, innych stron porozumienia oraz
kierownictwa spółki portfelowej w odniesieniu do ładu korporacyjnego i zasad prowadzenia
działalności spółki portfelowej.
W zależności od tego, czy przedmiotem nabycia jest pakiet mniejszościowy, czy też
większościowy, takie warunki komercyjne w umowie regulować mogą następujące kwestie:
• struktura własności i kontroli nad spółką portfelową po dokonaniu inwestycji;
• zasady zbycia udziałów (obowiązkowe, dobrowolne, zakazane) oraz praw
pierwokupu;
• system motywacyjny dla kierownictwa spółki portfelowej oraz zobowiązania
nałożone na członków takiego kierownictwa;
• podział obowiązków w zakresie zarządzania po dokonaniu inwestycji;
• oświadczenia, zapewnienia i zasady przejęcia odpowiedzialności;
• etapy w procesie osiągania wyników inwestycji oraz ewentualne zobowiązania do
zapewnienia dalszego finansowania;
• zgody wymagane ze strony rady nadzorczej i akcjonariuszy przez podjęciem
określonych działań;
• porozumienia z kredytodawcami spółki portfelowej oraz porozumienia między
wierzycielami;
• ustalenia dotyczące obowiązków informacyjnych, w tym dotyczące jakości, ilości
i częstotliwości dostarczania informacji;
• postanowienia dotyczące wyjścia z inwestycji, takie jak prawa tag-along lub drag-
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along 8 i/lub wymuszonej sprzedaży akcji (udziałów) w przypadku impasu
w procesie sprzedaży; oraz kolejność zaspokajania zobowiązań w razie likwidacji
spółki;
• kwestie związane z zagrożeniami i możliwościami w zakresie ESG9.
Należy założyć, iż koniecznym będzie zatrudnienie lokalnych doradców prawnych w celu
sporządzenia dokumentów składających się na umowę inwestycyjną.

Rekomendacja
Jak wyjaśniono powyżej jest wiele różnorodnych kwestii, które musza być uwzględnione w
procesie negocjacji transakcji w celu właściwego odzwierciedlenia w dokumentach
transakcyjnych warunków komercyjnych uzgodnionych przez podmiot zarządzający.
Podmiot zarządzający powinien rozważyć skorzystanie z usług doradztwa lokalnych
kancelarii prawnych w celu właściwego odzwierciedlenia w umowie inwestycyjnej
wszystkich uzgodnionych kwestii.

3.3.7. Wymagane zgody podmiotu zarządzającego na działania spółki
portfelowej i powołanie członków organów spółki
Pytanie
W jaki sposób podmiot zarządzający powinien zapewnić sobie wpływ – w imieniu
funduszu – na spółkę portfelową?
Wyjaśnienie
Istnieje kilka różnych mechanizmów pozwalających podmiotowi zarządzającemu na
zapewnienie sobie wpływu funduszu na spółkę portfelową. Wybór właściwego w danej
sytuacji rozwiązania zależy od szeregu czynników (w tym wielkości inwestycji funduszu w
spółce i poziomu wpływu, jaki podmiot zarządzający uważa za właściwy). Jeżeli fundusz jest
udziałowcem większościowym w spółce to zgodnie z przepisami prawa spółek będzie on
miał uprawnienia decyzyjne zastrzeżone do kompetencji udziałowców. Podmiot
8

9

(i) W przypadku sprzedaży udziałów przez jednego z akcjonariuszy, prawo tag-along stanowi o możliwości przyznanej
innym akcjonariuszom do sprzedaży również ich udziałów, na tych samych warunkach i temu samemu nabywcy.
(ii) Prawo drag-along umożliwia akcjonariuszowi zbywającemu swoje udziały, na przykład inwestorowi private
equity, do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedania również ich udziałów, na tych samych warunkach
temu samemu nabywcy.
Zazwyczaj zarząd spółki portfelowej zobowiązuje się do utrzymania zasad ESG zgodnie z lokalnymi wymaganiami
prawa oraz dobrą praktyką branżową (w tym realizacji wymagań dobrowolnych w zakresie ESG) oraz do
publikowania regularnych sprawozdań na temat osiąganych wyników. W przypadkach gdy nie istnieją żadne lokalne
ramy działań w zakresie ESG, kierownictwo spółki często podejmuje zobowiązanie do współpracy z podmiotem
zarządzającym w celu identyfikacji i zdefiniowania działań wobec zagrożeń i możliwości w dziedzinie ESG,
w postaci wdrożenia praktycznego systemu w tym zakresie.
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zarządzający może również uzyskać dodatkowe uprawnienia na mocy postanowień
dokumentów korporacyjnych spółki oraz uzgodnić dodatkowe uprawnienia na mocy
umowy inwestycyjnej zawartej z pozostałymi udziałowcami spółki, jak na przykład(i) wymóg
uzyskania zgody inwestorów/akcjonariuszy na określone strategiczne i inne istotne
czynności w zakresie działania takiej spółki, lub (ii) prawo do powołania członków organów
spółki.

(i)

Zgoda inwestorów

W niektórych jurysdykcjach umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy funduszem a spółką
portfelową zazwyczaj wymaga, aby przed podjęciem określonych czynności przez spółkę
podmiot zarządzający – działający w imieniu fundusz - jako udziałowiec spółki, udzielił
uprzedniej zgody. Wymogi te zazwyczaj określane są jako „zgody inwestora”.
Jeżeli podmiot zarządzający powołał swoich przedstawicieli do organów decyzyjnych spółki,
zgoda tych osób może być również wymagana zanim spółka portfelowa podejmie takie
działania. Należy jednak zauważyć, że osoby te często podlegają wymogowi działania w
najlepszym interesie spółki portfelowej, a nie funduszu.
Wprowadzenie wymogu a także zakres wymaganej zgody inwestora zależy od wielkości
i rodzaju inwestycji funduszu w spółce.

(ii)

Powołanie kandydatów do organów spółki

Podmiot zarządzający zazwyczaj rozważy również uprawnienia w następującym zakresie:
• Powołania członków do organów spółki lub innych ciał decyzyjnych spółki
portfelowej (patrz również punkt 3.4.5. „Struktura zarządu / rady nadzorczej”);
• Powołanie członków komitetów wewnętrznych spółki portfelowej (np. komitetów
doradczych, komitetu ds. wynagrodzeń lub komitetu ds. audytu).
Należy podkreślić, że osoby powołane przez podmiot zarządzający do organu spółki
portfelowej, jako członkowie takiego organu, ponosić mogą odpowiedzialność zarówno
wobec samego podmiotu zarządzającego, który ich powołał, jak i wobec spółki portfelowej i
wszystkich jej udziałowców (odpowiedzialność taka może także w pewnych sytuacjach
powstawać również wobec wierzycieli spółki). Zazwyczaj osoby te, jako członkowie organu,
mają obowiązek działać w najlepszym interesie spółki portfelowej. Możliwa jest więc
sytuacja, w której interesy spółki znajdą się w konflikcie z interesami funduszu.
W takiej sytuacji, taki członek organu postępować musi zgodnie z właściwymi zasadami
prawnymi mającymi zastosowanie do członków organów spółki znajdujących się w sytuacji
konfliktu interesów (zasady takie mogą być określone w regulaminach lub statucie spółki)
oraz, zgodnie z jego obowiązkami, wobec spółki portfelowej.
Rekomendacja
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Podmiot zarządzający rozważyć powinien ustanowienie obowiązku uzyskania przez spółkę
portfelową zgody inwestora w sprawach związanych z ładem korporacyjnym, kwestiami
finansowymi, rachunkowością, działalnością biznesową oraz innymi zagadnieniami o
kluczowym znaczeniu. Lista takich kwestii będzie zróżnicowana w zależności od właściwej
jurysdykcji, wielkości i typu inwestycji w spółce, rodzaju organizacji oraz wielkości udziału
kapitałowego, przy czym w tym zakresie należy rozważyć w prowadzenie obowiązku
uzyskania zgody inwestora w następujących przypadkach:
• istotne decyzje biznesowe (np. nakłady inwestycyjne, emisja nowego kapitału,
nabycie lub sprzedaż istotnych oddziałów, podmiotów lub aktywów spółki, w tym
należących do niej nieruchomości; zmiany w dokumentach założycielskich spółki);
• istotne kontrakty outsourcingowe;
• zmiany w strukturze kapitałowej lub strukturze zadłużenia spółki;
• zmiany w umowach leasingowych lub umowach najmu, bądź innych istotnych
kontraktach;
• istotne spory prawne;
• zmiany w kontroli nad spółką; nabycie lub zbycie udziałów przez innych
udziałowców;
• zatwierdzenie sprawozdania rocznego spółki po badaniu przez biegłego rewidenta;
• uchwalenie dywidendy lub innych wypłat;
• przyjęcie nowego biznesplanu;
• zmiany na kluczowych stanowiskach kierowniczych w spółce i wynagrodzenie
członków najwyższego kierownictwa;
• przyjęcie zmian w polityce komunikacyjnej spółki;
• zmiany w kryteriach oceny wyników finansowych lub innych osiągnięć spółki, które
mogą znacząco zmieniać biznesowy charakter inwestycji dokonanej przez fundusz;
• likwidacja lub rozwiązanie spółki portfelowej;
• transakcje zawierane pomiędzy spółką portfelową a jej wspólnikiem, , członkiem
kierownictwa spółki lub innymi podmiotami powiązanymi;
• wszelkie kwestie w zakresie ESG, które mogą mieć istotny wpływ na inwestycję
funduszu lub jej profil ryzyka.
Obowiązek uzyskania zgody inwestora powinien obejmować wszystkie istotne kwestie, lecz
nie może jednak być nadmiernie rozbudowany, aby nie ograniczać zdolności kierownictwa
spółki do zarządzania spółką ani tez nie absorbować nadmiernie podmiotu zarządzającego.
Lista zagadnień podana powyżej nie jest wyczerpująca; jest to raczej wskazówka jakie są
typowe kwestie, które podlegają wymogowi uzyskiwania zgody inwestora.
Rozważając korzyści, które fundusz uzyska w wyniku uzyskania uprawnień kontrolnych,
podmiot zarządzający powinien również uwzględnić ewentualną odpowiedzialność i
ograniczenia, jakie przepisy prawa nakładać mogą na podmioty sprawujące określony
rodzaj takiej kontroli.
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3.3.8. Strategia korporacyjna spółki portfelowej
Pytanie
W jakim zakresie podmiot zarządzający – działając w imieniu funduszu – jest
odpowiedzialny za sformułowanie i realizację strategii korporacyjnej spółki portfelowej?
Wyjaśnienie
Fakt dokonania inwestycji przez fundusz jest zazwyczaj wyrazem poparcia dla istniejącej już
w spółce portfelowej konkretnej strategii, biznesplanu oraz zespołu kierowniczego.
Bardzo często w czasie negocjacji poprzedzających inwestycję, podmiot zarządzający wnosi
znaczący wkład w określenie docelowej strategii korporacyjnej. Z biegiem czasu strategia
taka może wymagać zmian.
Rekomendacja
Aktywność podmiotu zarządzającego w zakresie strategii korporacyjnej spółki portfelowej
zależeć będzie od charakteru i struktury inwestycji, pakietu posiadanych udziałów oraz
jurysdykcji, w jakiej działa spółka. Dlatego też podmiot zarządzający powinien zadbać, by
poziom jego zaangażowania był odpowiedni względem okoliczności działania konkretnej
spółki portfelowej oraz strategii/polityki własnościowej samego funduszu.
W tym kontekście podmiot zarządzający powinien być aktywnym uczestnikiem procesu
formułowania strategii za pośrednictwem swoich przedstawicieli w organach spółki lub –
tam gdzie pozwalają na to przepisy prawa spółek danej jurysdykcji - poprzez wykonywanie
przysługujących mu praw głosu z udziałów (akcji) lub uprawnień kontraktowych.
Odpowiedzialność za realizację strategii spoczywa na członkach organów i zespole
kierowniczym spółki portfelowej. Podmiot zarządzający powinien zapewnić, iż jest
informowany
o
postępach
w
realizacji
strategii.
W
sytuacjach,
w których jest to wskazane i dozwolone, podmiot zarządzający - za pośrednictwem swoich
przedstawicieli w organach spółki , lub w drodze wykonywania praw głosu z udziałów (akcji)
bądź uprawnień kontraktowych – powinien być gotowym wspomagać i doradzać spółce
portfelowej we wszelkich sytuacjach, gdy strategia korporacyjna wymaga zmian.

Ponadto podmiot zarządzający powinien zapewnić, że spółka portfelowa jest w pełni
świadoma, jak ważne jest wdrożenie właściwych procesów i mechanizmów prowadzących
do podejmowania poprawnych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji oraz zapewnienia
właściwego ładu korporacyjnego.

3.3.9. Współpraca
inwestycyjnego

ze

współinwestorami
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i

członkami

konsorcjum

Pytanie
Jaka powinna być relacja pomiędzy podmiotem zarządzającym a współinwestorami oraz
pozostałymi członkami konsorcjum, którego członkiem jest fundusz?

Wyjaśnienie
W przypadku dokonywania inwestycji przez konsorcjum lub wraz z innymi
współinwestorami, podmiot zarządzający może nie być w stanie samodzielnie kontrolować
inwestycji i będzie musiał współpracować z pozostałymi udziałowcami w celu osiągnięcia
określonych celów oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji
właściwych działań.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien działać w interesie funduszu oraz innych podmiotów
inwestujących w spółkę portfelową; powinien on również zidentyfikować i zarządzać
ewentualnymi sytuacjami konfliktu interesów. Jeżeli jest to możliwe, podmiot zarządzający
powinien akceptować rozwiązania dające korzyści innemu inwestorowi wyłącznie wtedy,
gdy zawarcie jakiejś formy porozumienia z danym inwestorem leży w interesie funduszu.

3.3.10.

Współinwestowanie lub inwestycje równoległe dokonywane
przez podmiot zarządzający oraz członków jego kierownictwa

Pytanie
Jakie kwestie rozważyć powinien podmiot zarządzający w sytuacji współinwestowania
lub inwestycji równoległej dokonywanej przez sam podmiot oraz jego pracowników bądź
dyrektorów?
Wyjaśnienie
Jeżeli dokumenty regulujące funkcjonowanie funduszu zezwalają podmiotowi
zarządzającemu, jego pracownikom i dyrektorom na współinwestowanie lub dokonywanie
inwestycji równoległych wraz z funduszem, prowadzić to może do potencjalnego konfliktu
interesów po stronie podmiotu zarządzającego.
Rekomendacja
Z zastrzeżeniem
postanowień dokumentacji funduszu, inwestorzy powinni być
informowani
o ewentualnych sytuacjach wspólnego inwestowania. W celu uniknięcia negatywnego
wpływu takich transakcji na interesy funduszu, zaleca się, by dokumentacja funduszu
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zezwalała na współinwestowanie lub inwestycje równoległe ze strony podmiotu
zarządzającego, jego pracowników lub dyrektorów tylko w sytuacjach, gdy dokonanie lub
wyjście z inwestycji realizowane jest na zasadach proporcjonalności wspólnie z funduszem,
w zakresie tych samych instrumentów inwestycyjnych, w tym samym czasie i na tych
samych warunkach. Jeżeli dokumenty funduszu nie zawierają takich postanowień, należy
zwrócić szczególną uwagę na to, by ewentualne sytuacje wspólnego inwestowania
podlegały procedurom ustanowionym dla sytuacji konfliktu interesów pomiędzy
podmiotem zarządzającym a funduszem, oraz by były one ujawnione pozostałym
inwestorom funduszu i odpowiednio udokumentowane.

3.3.11.

Współinwestowanie i inwestycje równoległe dokonywane przez
inwestorów funduszu i strony trzecie

Pytanie
Jakie kwestie rozważyć powinien podmiot zarządzający w odniesieniu do sytuacji
wspólnego inwestowania lub inwestycji równoległych dokonywanych przez inwestorów
funduszu oraz osoby trzecie?
Wyjaśnienie
Możliwa jest sytuacja, w której inwestorzy funduszu lub inne strony trzecie, w jakiś sposób
powiązane z podmiotem zarządzającym, wyrażą zamiar dokonania inwestycji bezpośredniej
w spółce, w której podmiot zarządzający planuje inwestycję w imieniu funduszu. Jeżeli taka
wspólna inwestycja wygeneruje zwrot wyższy niż zwrot wypracowany przez fundusz jako
całość, inwestorzy mogą twierdzić, że większa część inwestycji winna być alokowana do
funduszu. Z drugiej strony, taka organizacja transakcji może pozwolić funduszowi na
inwestycję w spółce, która byłaby dla funduszu nieosiągalna, gdyby występował on
samodzielnie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami dokumentacji
funduszu dotyczącymi dywersyfikacji inwestycji.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien w pierwszej kolejności określić skalę zainteresowania
samego funduszu daną inwestycją. Dopiero w następnym kroku rozważyć może dokonanie
wspólnej inwestycji i/lub inwestycji równoległej (wyjątkiem są sytuacje, w których istnieją
wcześniej poczynione i ujawnione ustalenia dotyczące wspólnego inwestowania lub w
których inwestor funduszu chcący dokonać wspólnej inwestycji jest w stanie zapewnić
określoną wiedzę ekspercką i doświadczenie lub inną korzyść dla danej transakcji).
Jeżeli fundusz z założenia ma być otwarty na możliwości współinwestowania, zasadnicze
znaczenie ma, by dokumentacja funduszu zawierała szczegółowe i jednoznaczne warunki
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dotyczące inwestycji bezpośrednich oraz wspólnego inwestowania. Szczegóły dotyczące
wspólnego inwestowania, zarówno w odniesieniu do funduszu, jak i poszczególnych
transakcji, winny być jawne dla inwestorów funduszu.
Jeżeli dojdzie do konfliktu interesów, sytuację taką rozwiązać należy zgodnie z procedurami
przyjętymi w tym zakresie przez podmiot zarządzający. Sytuacje wspólnego inwestowania
mogą również prowadzić do konfliktu interesów po stronie inwestorów funduszu, zwłaszcza
jeżeli dany inwestor jest jednocześnie członkiem komitetu doradczego inwestorów.
Kolejnym potencjalnym źródłem konfliktu interesów są kryteria, według których inwestorzy
zapraszani są do wspólnego inwestowania. W związku z powyższym zasady wspólnego
inwestowania winny być w sposób jasny określone z wyprzedzeniem dla wszystkich
inwestorów.

3.3.12.

Planowanie wyjścia z inwestycji

Pytanie
W jaki sposób podmiot zarządzający zaplanować powinien wyjście z inwestycji?
Wyjaśnienie
Ważnym jest, by jeszcze przed dokonaniem inwestycji kluczowi wspólnicy/akcjonariusze
ustalili wspólną strategię wyjścia z inwestycji.
Strategia taka nie zawsze może być wykonana, na przykład gdy inwestycja przyniesie gorsze
wyniki i/lub niemożliwe będzie znalezienie nabywców na sprzedawane aktywo. Niemniej
zalecane jest, aby strategii wyjścia z inwestycji została ustalona z wyprzedzeniem.
Rekomendacja
Już na wstępnym etapie planowania inwestycji zagadnienia dotyczące wyjścia z inwestycji
stanowić winny element dyskusji oraz negocjacji w celu uwzględniania zarówno tych
bardziej, jak i mniej prawdopodobnych sytuacji. Zagadnienia te powinny być następnie
odzwierciedlone w ogólnych zaleceniach dotyczących danej inwestycji.
Proces wyjścia z inwestycji winien być przedmiotem dyskusji ze współinwestorami,
pozostałymi członkami konsorcjum inwestycyjnego oraz kierownictwem spółki portfelowej
jeszcze przed dokonaniem samej inwestycji. Podmiot zarządzający powinien dążyć do tego,
by w momencie dokonania inwestycji wynegocjowane już były odpowiednie mechanizmy,
które zapewnią, iż w razie zaistnienia impasu dotyczącego formuły wyjścia z inwestycji,
sytuacja taka zostanie rozwiązana w sposób właściwy dla funduszu.
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3.4 ZARZADZANIE INWESTYCJĄ
Dobre zarządzanie inwestycją ma zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji
wyników funduszu. Niewłaściwe podejście do tego zadania prowadzić
może do utraty wartości i zaprzepaszczenia interesujących możliwości.
Właściwy dla sektora private equity model aktywnego zarządzania
inwestycją oraz długoterminowego tworzenia wartości wymaga
powiązania tradycyjnych uprawnień wynikających z własności udziałów
z odpowiedzialnością wobec spółek portfelowych oraz inwestorów
funduszy, które w te przedsiębiorstwa zainwestowały.
Wiele z działań regulacyjnych podejmowanych w ostatnich latach wobec
sektora private equity podejmowanych było w odpowiedzi na społeczne
postrzeganie tej branży jako zorientowanej na krótkoterminowy zysk.
Inicjatywy regulacyjne ukierunkowane na zmianę tego wyobrażenia
obejmują zarówno działania pośrednie (w postaci przepisów podatkowych
i dotyczących wynagrodzeń) oraz bezpośrednie przepisy dotyczące tzw.
nierozsądnej wyprzedaży aktywów (ang. asset stripping). Dlatego też
każda transakcja wymaga starannego planowania oraz zgromadzenia
wiedzy o przepisach lokalnych, by zapewnić zgodność z wymaganiami
regulacyjnymi, różniącymi się znacząco zależnie od systemu prawnego.
W punktach poniżej dotyczących monitorowania inwestycji i wykonywania
praw podmiotu zarządzającego poruszono kwestie obowiązków podmiotu
wobec inwestorów jego funduszy, których spełnienie konieczne jest dla
skutecznego monitorowania i zarządzania inwestycjami. Punkty dotyczące
udziału w zarządzie i radzie spółki dotyczą obowiązków dyrektorów
powołanych przez podmiot zarządzający do tych organów spółki
z zadaniem służenia interesom spółek portfelowych.
3.4.1 Monitorowanie inwestycji
Pytanie
W jaki sposób podmiot zarządzający nadzorować powinien przebieg inwestycji dokonanej
przez fundusz?
Wyjaśnienie
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W większości systemów prawnych istnieją przepisy dotyczące rodzaju informacji, która
powinna być dostarczana akcjonariuszom spółek portfelowych. Jednakże, zazwyczaj
działające jako inwestor w spółce portfelowej, fundusze wymagają bardziej szczegółowej
informacji oraz większej częstotliwości jej dostarczania niż jest to przewidziane w
przepisach ogólnych. Zwłaszcza podmiot zarządzający wymagać może częstszej i bardziej
szczegółowej informacji ilościowej i jakościowej na temat spółki. Zakres wymaganych
informacji uzależniony powinien być od zakresu, w jakim podmiot zarządzający chce
wpływać na strategię i tworzenie wartości w spółce, a także umożliwiać mu zachowanie
zgodności z Zasadami sprawozdawczości dla inwestorów Invest Europe (Invest Europe
Investor Reporting Guidelines) oraz wszelkimi innymi szczegółowymi obowiązkami
informacyjnymi wobec inwestorów funduszu lub urzędów regulacyjnych. Wymagania te
mogą również zależeć od wielkości pakietu udziałów posiadanych przez podmiot
zarządzający.
W tym celu zazwyczaj przyjmowany jest zestaw kluczowych wskaźników efektywności (ang.
key perfomance indicators, KPI), które pozwalają kierownictwu spółki portfelowej
i podmiotowi zarządzającemu na uważne nadzorowanie jej wyników.
W ramach tak zorganizowanego monitoringu inwestycji i przepływu informacji, podmiot
zarządzający będzie mógł na bieżąco upewniać się, że inwestycja realizowana jest zgodnie
z przyjętym biznesplanem i jego przesłankami inwestycyjnymi. Ponadto zakres dostarczanej
informacji powinien pozwalać na zidentyfikowanie wszelkich przypadków braku osiągnięcia
zaplanowanych etapów i wyników oraz stanowić wystarczającą podstawę dla opracowania
– w razie konieczności - planów naprawczych.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zapewnić wystarczająco dużo czasu i zasobów, w tym swych
doświadczonych pracowników wyższego szczebla, na monitorowanie inwestycji funduszu.
Zasoby i zadania te powinny być właściwie rozdzielone, zarówno pomiędzy różne fundusze,
jak i poszczególne inwestycje.
W chwili dokonywania inwestycji, podmiot zarządzający powinien uzgodnić
z kierownictwem spółki portfelowej i wprowadzić, jako postanowienia do porozumienia
inwestycyjnego, wymagania w zakresie sprawozdawczości o charakterze finansowym
i niefinansowym (w tym zakres tej informacji oraz częstotliwość i terminy jej dostarczania),
w sposób uwzględniający jego własne obowiązki informacyjne i zdolność do realizowania
zadań jako akcjonariusz działający w imieniu funduszu, przy jednoczesnym efektywnym
wykorzystaniu zasobów spółki portfelowej.
Podmiot zarządzający powinien regularnie opracowywać pisemne analizy inwestycji
funduszu, podlegające ocenie przez jego doświadczonych pracowników wyższego szczebla.
Pisemne analizy dotyczyć mogą wyników faktycznie osiąganych przez spółkę portfelową
względem przyjętych przesłanek inwestycyjnych oraz realizację etapów i celów
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wyznaczonych w biznesplanie. Ponadto dokumenty takie obejmować mogą istotne
wydarzenia, jakie zaszły od daty poprzedniej analizy i prawdopodobny rozwój sytuacji spółki
w bliskiej przyszłości, a także informować o zmianach w jej personelu oraz sytuacji
finansowej i niefinansowej. Informacje o charakterze niefinansowym obejmować powinny
kluczowe wskaźniki efektywności osiągane w dziedzinie ochrony środowiska, kwestii
społecznych oraz ładu korporacyjnego. Pisemne analizy powinny również proponować
ewentualne działania naprawcze, które miałby podjąć podmiot zarządzający w celu
zapewnienia, że spółka portfelowa nadal osiągać będzie wyznaczone cele finansowe
i niefinansowe.
Pytanie
Jakie obowiązki posiada podmiot zarządzający w dziedzinie informacji o wynikach spółek
portfelowych?
Wyjaśnienie
Pewne informacje dotyczące spółki portfelowej będą miały charakter poufny. Podmiot
zarządzający powinien być świadomy tego wymogu, jak i – bardziej ogólnej – potrzeby
ochrony informacji handlowej dotyczącej spółki, a także konkretnych oczekiwań
pozostałych akcjonariuszy w tym względzie.
Rekomendacja
Podmiotowi zarządzającemu nie wolno ujawniać jakichkolwiek informacji otrzymanych
w imieniu funduszu od spółki portfelowej w sposób, który naruszałby jego obowiązek do
zachowania poufności. Dlatego też podmiot zarządzający powinien uzgodnić ze spółką swe
prawa w zakresie przekazywania informacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o informacje
przestawiane inwestorom funduszu, bez których z kolei sami inwestorzy nie będą mogli
monitorować swych inwestycji w funduszu i spełniać spoczywających na nich obowiązków
informacyjnych, w tym wobec urzędów regulacyjnych. Podmiot zarządzający powinien
zadbać, by inwestorzy funduszu również zobowiązali się do zachowania poufności
przekazywanych im informacji.

3.4.2. Czynniki środowiskowe
Pytanie
Jakie kwestie związane z ochroną środowiska rozważyć powinien podmiot zarządzający
w odniesieniu do spółek portfelowych funduszu?
Wyjaśnienie
Podmiot zarządzający powinien wspierać ostrożne i zrównoważone podejście do
pojawiających się w spółkach portfelowych ryzyk i możliwości związanych ze środowiskiem.
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Ryzyka
takie
obejmować
mogą
wiele
różnych
czynników takich
jak:
wykorzystanie/uszczuplenie zasobów naturalnych;
niedobór wody; wytwarzanie i
usuwanie odpadów; emisje do atmosfery, gleby i wód; wykorzystanie energii; koszty
związane z emisjami dwutlenku węgla i zmianami klimatycznymi; bioróżnorodność i
ochrona siedlisk. Z kolei możliwości związane ze środowiskiem obejmować mogą: wydajne
wykorzystanie energii (lub innych zasobów); zmniejszenie ilości odpadów; bądź
opracowanie nowych produktów o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne (np.
wykorzystanie surowca drzewnego pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju).
Zazwyczaj oczekuje się, że podmiot zarządzający zaangażuje się w zarządzanie
środowiskowymi czynnikami ryzyka i rozwoju w spółce portfelowej w celu zmniejszania
zagrożeń lub tworzenia wartości i tym samym wnoszenia wkładu w osiąganie
długoterminowych i zrównoważonych zmian.
Rekomendacja
W ramach zarządzania inwestycją konieczne jest dokonywanie ciągłej oceny potencjalnego
wpływu spółek portfelowych, ich produktów oraz łańcucha dostawców na środowisko.
Ocena taka powinna uwzględniać skuteczność rozwiązań przyjętych w ramach polityki
i procedur zarządzania ryzykiem. Na przykład wiodące przedsiębiorstwa wdrażają
w pełnym zakresie systemy zarządzania środowiskiem certyfikowane za zgodność z normą
ISO 14001. Z drugiej strony uwzględniać również należy potencjalny wpływ czynników
środowiskowych (np. zmian klimatycznych czy ekstremalnych warunków pogodowych) na
spółki portfelowe i ich dostawców.
Zgodnie z dokumentami korporacyjnymi, podmiot zarządzający powinien przedstawiać
zarządom i radom nadzorczym spółek portfelowych rekomendacje dotyczące identyfikacji
i uwzględnienia w biznesplanie istotnych czynników środowiskowych.

3.4.3. Czynniki społeczne
Pytanie
Jakie czynniki społeczne związane są z działaniami spółek portfelowych funduszu?
Wyjaśnienie
Do czynników, które powinny być oceniane na poziomie zarządu i rady nadzorczej, należą
kwestie dotyczące pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności, w której
funkcjonuje spółka portfelowa. Kwestie społeczne mogą obejmować dialog
z interesariuszami czy też prawa człowieka, na przykład przestrzeganie podstawowych praw
pracowniczych oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; praca dzieci, pracownicy
zatrudnieni nielegalnie lub przymusowo, zatrudnienie imigrantów, prawa związków
zawodowych bądź też dyskryminacja na rynku pracy.
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Zaniedbanie czynników społecznych prowadzić może do powstania ryzyk zagrażających
marce lub reputacji przedsiębiorstwa (np. w sytuacji, gdy kluczowy dostawca spółki stanie
się obiektem krytyki z powodu złych warunków pracy), wpływających na możliwości
pozyskania i utrzymania w firmie wysoko wykwalifikowanych pracowników lub
obniżających jej produktywność (np. strajki w zakładach produkcyjnych). Czynniki społeczne
mogą również prowadzić do powstania konsekwencji prawnych dla samej spółki i członków
jej kierownictwa.
Z drugiej strony, właściwe zarządzanie czynnikami społecznymi prowadzić może do
tworzenia realnej wartości. Przedsiębiorstwo takie może, na przykład, wyrobić sobie dobre
imię „pracodawcy z wyboru”, realizując postępową politykę i praktyki w dziedzinie
zatrudnienia (zmniejszając w ten sposób koszty rekrutacji pracowników i zwiększając
produktywność). Innym przykładem jest uzyskanie poparcia lokalnej społeczności
(w wyniku zbudowania pozytywnej obecności) oraz zapewnienie ciągłości dostaw (dzięki
skutecznemu wyborowi dostawców, aktywnej współpracy z nimi oraz audytowi jakości).
Zazwyczaj oczekuje się, że podmiot zarządzający zaangażuje się w zarządzanie społecznymi
czynnikami ryzyka i rozwoju w spółce portfelowej, w celu zmniejszania ryzyka lub tworzenia
wartości, i tym samym wnoszenia wkładu w osiąganie długoterminowych
i zrównoważonych zmian.
Rekomendacja
Zarządzanie inwestycjami obejmować powinno ciągłą ocenę możliwego wpływu czynników
społecznych na działalność spółek (np. dostępność/jakość pracowników, postępowanie
pracowników
lub
partnerów
biznesowych,
kształtowanie
się
tendencji
w zakresie postaw klientów, itp.), jak i społecznych aspektów produktów (np.
odpowiedzialny marketing bądź kwestie bezpieczeństwa i higieny) oraz działalności
operacyjnej. Należy rozważyć czy istniejące polityki i procedury w zakresie społecznym są
wszechstronne i skuteczne. Ponadto należy uwzględnić kwestie zarządzania ryzykiem,
wykorzystania szans o charakterze społecznym oraz potrzebę i konsekwencje ewentualnych
zmian w tej dziedzinie.
Podmiot zarządzający powinien rekomendować zarządom spółek portfelowych
identyfikację i uwzględnienie istotnych czynników społecznych przy tworzeniu biznesplanu
przedsiębiorstwa.
Prawa człowieka (zarówno w miejscu pracy jak i łańcuchu dostaw – patrz Wyjaśnienie)
zajmują istotne miejsce wśród czynników społecznych. Dlatego też zarządy spółek mogą
rozważyć opracowanie strategii mających na celu zapobieżenie bezpośrednim i pośrednim
przypadkom łamania praw człowieka. Zależnie od wielkości i charakteru działalności, spółka
portfelowa rozważyć może zintegrowanie zarządzania czynnikami społecznymi w ramach
wszechstronnego programu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, wraz
z publikowaniem regularnych sprawozdań w tej dziedzinie jako części zdefiniowanej
66

strategii współpracy z zewnętrznymi interesariuszami. Podmiot zarządzający powinien
zadbać, by tam, gdzie to właściwe, zagadnienia te stały się przedmiotem dyskusji zarządu
i rady nadzorczej.

3.4.4. Ład korporacyjny
Pytanie
Jakie czynniki dotyczące ładu korporacyjnego w spółce portfelowej mają odniesienie do
działalności funduszu?
Wyjaśnienie
Jednym z kluczowych obszarów, które podmiot zarządzający powinien dokładnie
przeanalizować w czasie badania due diligence, jest ład korporacyjny w potencjalnej spółce
portfelowej. Systemy, procesy i zasady nadzoru stosowane przez kierownictwo wyższego
szczebla w przedsiębiorstwie powiedzieć mogą bardzo wiele na temat skutecznego
zarządzania spółką. Wdrożony skuteczny system ładu korporacyjnego będzie stabilną
platformą szybkiej realizacji inicjatyw mających na celu budowanie wartości. Natomiast
spółka ze słabym, mało skutecznym systemem korporacyjnym stanowić będzie o inwestycji
o wyższym ryzyku lecz jednocześnie o wyższym potencjale korzyści, które zrealizować
pomoże wdrożenie silnych systemów i procesów zarządzania odpowiednich dla danego
rodzaju działalności.
Skuteczny i w pełni wdrożony system ładu korporacyjnego powinien wspomagać procesy
decyzyjne i przepływ działań w ramach organizacji oraz zapewnić zgodność interesów
wszystkich podmiotów w firmie, tzn. kierownictwa, pracowników, podmiotu zarządzającego
oraz inwestorów funduszu. Zapewnienie takiej zgodności interesów jest również wymogiem
zasad odpowiedzialnego inwestowania.
Zazwyczaj podmiot zarządzający przedstawia spółce rekomendacje dotyczące wymogów
w zakresie ładu korporacyjnego na samym początku inwestycji. W niektórych przypadkach
wdrożenie konkretnych wymogów w tym zakresie może być warunkiem zamknięcia
transakcji. Kierownictwo spółki portfelowej może pozostawać pod silnym wpływem
podmiotu zarządzającego w odniesieniu do skuteczności działania zarządu, metod nadzoru
oraz zapewnienia właściwej równowagi uprawnień poszczególnych organów spółki.
Zapewnienie spełnienia celów podmiotu zarządzającego w zakresie ładu korporacyjnego
nie może jednocześnie naruszać autonomii zarządu spółki portfelowej w jego działaniach
na rzecz wzrostu przedsiębiorstwa. Chodzi więc o znalezienie – i wykazanie w chwili
sprzedaży firmy - ważnego punktu równowagi, chroniącego spółkę przed ciężarem
nadmiernej biurokracji i kontroli.
Rekomendacja
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Jeżeli system taki nie istnieje jeszcze w spółce portfelowej, podmiot zarządzający powinien
zapewnić utworzenie w niej odpowiednich struktur zarządczych mających zabezpieczyć
działalność spółki przed oszustwami, korupcją i innymi przypadkami łamania zasad
prawnych obowiązujących dane przedsiębiorstwo. Ponadto spółka portfelowa powinna
posiadać systemy wewnętrznej kontroli finansowej i zapewnienia jakości, unikania konfliktu
interesów oraz przejrzyste zasady sprawozdawczości i komunikacji.
Aby zapewnić, że spółki portfelowe stosują właściwe praktyki i standardy dobrego
zarządzania, podmiot zarządzający powinien posiadać zawsze aktualną wiedzę na temat
zasad prawnych oraz dobrych praktyk i rekomendacji w tym zakresie we wszystkich krajach
i wszystkich branżach, w których działają spółki portfelowe funduszu. Ponadto podmiot
zarządzający powinien dokonywać okresowych przeglądów oceniających, czy stosowane
przezeń praktyki i standardy są odpowiednie.
Cel ten osiągnąć można na wiele sposobów, na przykład z pomocą wyspecjalizowanej
kancelarii prawnej lub doradcy, który zapewni pełne zrozumienie właściwych kodeksów
i norm, zwłaszcza przez osoby, które reprezentować będą pomiot zarządzający w organach
spółki portfelowej. Innym sposobem jest zatrudnienie menadżerów wyższego szczebla
posiadających odpowiednio wszechstronne i dogłębne doświadczenie pracy jako członek
zarządu lub rady nadzorczej spółki portfelowej, którzy wykazują się dobrym zrozumieniem
i znajomością stosowania wymaganych standardów i praktyk zarządczych.
Niewłaściwie skonstruowane pakiety motywacyjne mogą mieć negatywny wpływ na
zarządzanie spółką. Dlatego też podmiot zarządzający powinien rozważyć wpływ systemów
motywacyjnych na możliwości osiągnięcia długoterminowych celów w zakresie wzrostu
i dobrego ładu korporacyjnego.
W sytuacji, gdy podmiot zarządzający zidentyfikował zagrożenia i szanse (w tym ryzyka
i możliwości w zakresie ESG), które jego zdaniem mają istotny wpływ na powodzenie
inwestycji, powinien on zapewnić opracowanie praktyk odpowiednio zmniejszających
zagrożenia i wykorzystujące zidentyfikowane możliwości. Wdrożenie i skuteczność tych
praktyk powinny być przedmiotem monitoringu, a informacja na ten temat przekazywana
w razie potrzeby właściwym pracownikom. Podmiot zarządzający powinien dokonywać
regularnych przeglądów zasad odpowiedzialnego inwestowania oraz wyników analizy
zagrożeń i szans i, w razie potrzeby, przeprowadzać ich nowelizację bądź usuwać lub
dodawać polityki, procedury i narzędzia, w celu pełnego wdrożenia właściwego systemu
(patrz również punkt 3.3.2.).
I wreszcie istotnym jest, by podmiot zarządzający był w stanie sam wykazać się wobec
społeczności swych interesariuszy posiadaniem praktyk i standardów w zakresie ESG, które
są właściwe i skuteczne z punktu widzenia profilu jego własnej działalności.
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3.4.5. Struktura zarządu / rady nadzorczej10
Pytanie
W jaki sposób postępować powinien podmiot zarządzający wobec organów spółki
portfelowej?
Wyjaśnienie
Zależnie od wielkości posiadanego pakietu udziałów, podmiot zarządzający najczęściej
powołuje jednego lub kilku spośród swoich doświadczonych pracowników lub
przedstawicieli na członka rady nadzorczej spółki portfelowej. Osoby te zazwyczaj mają
dogłębne doświadczenie zgromadzone w danej branży i często uczestniczą w ocenie
przedsiębiorstwa już w procesie due diligence i analizy ewentualnej inwestycji.
W zależności od systemu prawnego, dana spółka posiadać może jedno- lub dwuszczeblową
strukturę zarządzania. W przypadku dwuszczeblowej struktury, istnieje wiele wariantów
składu rady nadzorczej. Może to być: jedna lub więcej osób, które są
członkami/pracownikami/przedstawicielami podmiotu zarządzającego lub funduszu;
niezależny przewodniczący rady nadzorczej; lub niezależny członek rady nadzorczej.
Członkowie rady nadzorczej zazwyczaj wybierani są z racji posiadania dogłębnej wiedzy
i zrozumienia specyfiki działalności spółki.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zadbać o to, by władze spółki posiadały strukturę i skład
zapewniający odpowiednie doświadczenie i różnorodność, oraz by kandydaci do zarządu
i rady nadzorczej mianowani byli zgodnie z najlepszym interesem spółki portfelowej.
Relacje pomiędzy radą nadzorczą, zarządem i resztą kierownictwa powinny być
jednoznacznie zdefiniowane w dokumentacji opisującej zakres zadań i odpowiedzialności.
Pytanie
Ilu członków liczyć powinien zarząd i rada nadzorcza?
Wyjaśnienie
Istnieje szereg grup eksperckich i organizacji oferujących rekomendacje dotyczące
najlepszej praktyki w dziedzinie kształtowania zarządów i rad nadzorczych.
Zazwyczaj umowa inwestycyjna określa minimalną i maksymalną liczbę członków zarządu
10

Tłumaczenie poniższego rozdziału zostało dostosowane do warunków dwustopniowego modelu zarządzania
obowiązującego w Polsce.
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i rady nadzorczej, zależnie od sytuacji konkretnej firmy, celów zarządczych właścicieli, oraz
lokalnych wymogów prawnych.
Poglądy na temat optymalnej liczby członków organów spółki podlegają ciągłej ewolucji.
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, rozważając skład zarządu i rady, powinny
obejmować: umiejętności konieczne do zarządzania działalnością firmy; interesy
akcjonariuszy oraz ich intencje dotyczące aktywnego udziału w procesach decyzyjnych, jak
i efektywności tych procesów; kwestie organizacyjne, logistyczne i koszty związane
z częstym zwoływaniem licznego gremium oraz potrzeba podejmowania zrównoważonych
decyzji dzięki odpowiedniej różnorodności prezentowanych opinii.
Rekomendacja
Niemożliwe jest podanie jednej optymalnej liczby członków organów spółki. Niemniej każdy
zarząd i rada powinny dokonywać okresowej oceny swego składu, skuteczności pracy i w
razie konieczności wnioskować dokonanie odpowiednich zmian.
Pytanie
Czy konieczna jest polityka różnorodności?
Wyjaśnienie
Zarząd i rada nadzorcza są organami podejmującymi decyzje i dokonującymi przeglądu
działalności, złożonymi z osób mających różnorodne umiejętności, poglądy i style pracy.
Zapewnienie tej różnorodności prowadzi do bardziej zrównoważonego i przemyślanego
procesu decyzyjnego.
Rekomendacja
Dokonując oceny składu zarządu / rady nadzorczej, ich członkowie powinni być świadomi
korzyści wynikających z różnorodności, a także znać właściwe wymagania prawne
i regulacyjne w tym zakresie. Skuteczna polityka różnorodności nie musi od razu
przyjmować formy udokumentowanej, jednakże posiadanie pisemnej polityki w tej
dziedzinie może pomóc w procesach rekrutacyjnych.
Pytanie
Jakie kluczowe elementy strategii spółki portfelowej leżą w gestii jej zarządu?
Wyjaśnienie
Strategia spółki portfelowej składa się z kilku kluczowych składników, których zdefiniowanie
jest zadaniem zarządu. Przede wszystkim jest to opracowanie długoterminowego planu
budowania wartości w oparciu o istniejące i przyszłe źródła przychodów. Istotne w tym
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kontekście jest stworzenie wydajnej, skutecznej i zrównoważonej oferty atrakcyjnych
produktów i usług, stabilne zatrudnienie utalentowanych pracowników i kierownictwa,
wydajne wykorzystanie dostępnych zasobów (w tym środków finansowych) oraz skuteczne
pozyskiwanie środków finansowych w przyszłości, w celu osiągnięcia pożądanego rozwoju
przedsiębiorstwa.
Rekomendacja
W sektorze private equity, kluczowym założeniem modelu inwestowania i własności jest
zapewnienie zgodności interesów wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej spółki
portfelowej. Wszyscy powinni starać się zrozumieć, wspierać i wnosić wkład w rozwój
strategii biznesowej przedsiębiorstwa, z jednoczesnym zachowaniem krytycznej oceny tej
strategii z punktu widzenia ich indywidualnej wiedzy na temat rynku, produktu, usługi oraz
czynników finansowych i społecznych. Struktura ładu korporacyjnego spółki powinna
wspierać jej strategię. Ponadto obok swej wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
przedstawiciele podmiotu zarządzającego wnoszą dodatkową wartość w postaci dostępu
do zbiorowej wiedzy i doświadczenia w ramach firmy zarządzającej, które w razie potrzeby
mogą również być wykorzystane z korzyścią dla spółki portfelowej.
Pytanie
Jaka jest rola zarządu i rady nadzorczej w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykami
i możliwościami spółki portfelowej?
Wyjaśnienie
Identyfikacja oraz ocena ryzyk i możliwości jest jednym z kluczowych elementów realizacji
strategii spółki portfelowej. Procesy te obejmują decyzje dotyczące akceptowalnego
poziomu ryzyka, ocenę, jakie ryzyka towarzyszą poszczególnym możliwościom, w jaki
sposób poziom ryzyka może być zmniejszony i kontrolowany i jakie wnioski wynikają
z tego dla zarządzania działalnością firmy.
Natomiast zarządzanie ryzykiem obejmuje jednoznaczne komunikowanie wartości, którymi
kieruje się spółka portfelowa oraz poziom ryzyka, jaki jest ona gotowa zaakceptować w
swojej działalności. Na przykład, starając się rozwijać nowe możliwości biznesowe, firma
rozważyć powinna podział ról i obowiązków, strukturę i wdrożenie polityk i procedur
odnoszących się do identyfikacji, kontroli i zarządzania ryzykiem oraz sposoby pomiaru i
terminowego informowania o wpływie ryzyka na wyniki przedsiębiorstwa.
Rekomendacja
Wszyscy członkowie organów spółki odpowiedzialni są i powinni aktywnie uczestniczyć
w procesach identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami i szansami we wszystkich obszarach
działalności firmy, w tym czynnikami o charakterze finansowym i niefinansowym (np. ESG).
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Zadanie to obejmuje również ustanowienie przez zarząd spółki portfelowej skutecznego
systemu polityk i procedur, które pozwolą na właściwą identyfikację i kontrolę ryzyka,
w tym ryzyk prawnych. Członkowie zarządu i rady powinni aktywnie i regularnie upewniać
się, że spółka posiada odpowiednie i skuteczne procedury zarządcze w tym zakresie.
Pytanie
W jaki sposób należy ustalić właściwą strukturę i poziom wynagrodzeń dla pracowników
i kierownictwa spółki portfelowej?
Wyjaśnienie
Struktura i poziom wynagrodzeń dla członków wyższego kierownictwa i zarządu spółki
portfelowej powinny mieć charakter motywujący do osiągania doskonałych wyników
długoterminowych, a także nagradzający za osiągnięcie zrównoważonych wyników
finansowych i niefinansowych oraz etyczne postępowanie. Kluczowym zadaniem zarządu
w tej dziedzinie jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy poziomem wynagrodzenia
postrzeganym w kontekście danej branży, umiejętnościami posiadanymi przez
poszczególnych pracowników i ich wkładu w wyniki firmy oraz jej długofalowymi
potrzebami. Często analizę tych czynników przeprowadza komitet ds. wynagrodzeń.
Rekomendacja
Zazwyczaj już w czasie tworzenia struktury i dokonywania inwestycji funduszu, w spółce
portfelowej powstaje system motywacyjny dla kierownictwa spółki. Dlatego też, biorąc pod
uwagę, że okoliczności działalności firmy z czasem ulegają zmianie, rolą zarządu (lub
komitetu ds. wynagrodzeń) powinno być raczej sprawowanie nadzoru nad istniejącym
systemem, tak by był on zawsze odpowiedni do potrzeb przedsiębiorstwa i jego
akcjonariuszy.
Rada nadzorcza wraz z zarządem powinna określić odpowiedni poziom wynagrodzenia dla
członków kierownictwa spółki i dokonywać regularnej oceny, czy jest on odpowiedni,
wprowadzając ewentualne zmiany. W miarę możliwości, w procesie ustalania i późniejszej
oceny poziomu wynagrodzeń dla członków zarządu i rady unikać należy konfliktu interesów,
a wszelkie sytuacje kontrowersyjne rozstrzygane powinny być w duchu otwartości
i porozumienia.

3.4.6. Członkowie zarządu / rady nadzorczej11
Pytanie
Co oznacza bycie członkiem zarządu / rady nadzorczej?
11

Tłumaczenie poniższego rozdziału zostało dostosowane do warunków dwustopniowego modelu zarządzania
obowiązującego w Polsce.
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Wyjaśnienie
Podstawowym obowiązkiem każdego członka organów spółki, bez względu na to, czy dana
osoba pełni funkcje wykonawcze, czy niewykonawcze, oraz przez którego akcjonariusza
została powołana, jest zachowanie pełnej lojalności wobec spółki. Jednakże konkretna
prawna definicja tego obowiązku może być różna, zależnie od typu przedsiębiorstwa oraz
systemu prawnego, w którym działa.
Od członka zarządu/rady oczekuje się, iż poświęci wystarczająco dużo czasu i zasobów, jakie
można racjonalnie uznać za wymagane do wykonywania jego obowiązków. Obejmuje to
obecność i przygotowanie do posiedzeń zarządu/rady. Członkowie zarządu/rady
posiadający wyspecjalizowane umiejętności mogą być proszeni o udział w pracach
komitetów (np. osoba z wykształceniem w zakresie rachunkowości może być proszona o
udział w pracach komitetów audytowych).
Rekomendacja
Każdy członek zarządu/rady nadzorczej powinien być gotowy poświęcić odpowiedni czas na
pełnienie swej funkcji, zrozumienie potrzeb spółki oraz udział w ocenie i procesach
decyzyjnych dotyczących jej działalności.
Podmiot zarządzający powinien upewnić się, że osoba mianowana przezeń do zarządu/rady
nadzorczej w pełni rozumie zarówno swe zadania wobec samego podmiotu zarządzającego,
jak i swe obowiązki prawne wobec spółki portfelowej. Podmiot zarządzający oraz
poszczególni członkowie zarządu/rady powinni zapoznać się z przepisami lokalnego prawa
w tym zakresie.
Pytanie
O czyje interesy dbają w zarządzie / radzie nadzorczej członkowie mianowani przez
podmiot zarządzający?
Wyjaśnienie
Bez względu na to, jak zostali powołani, członkowie organów spółki nie reprezentują
interesów jednego konkretnego akcjonariusza, lecz działają w interesie spółki. Stanowisko
członka zarządu/rady nadzorczej ma charakter funkcji powierniczej, dlatego też nie działa
on jako przedstawiciel lub rzecznik podmiotu, który stanowisko to mu powierzył.
Obowiązek powierniczy zazwyczaj rozumie się jako zobowiązanie do lojalności wobec
spółki, unikania i ujawniania konfliktów interesów, zachowania poufności, działania w
dobrej wierze, fachowego i starannego działania oraz uczciwości.
Rekomendacja
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Powołany przez podmiot zarządzający członek zarządu/rady nadzorczej powinien zawsze
być świadomy, że jego obowiązkiem jest działać w interesie spółki portfelowej i jej
wszystkich akcjonariuszy. Osoba taka może znaleźć się w sytuacji osobistego konfliktu
interesów z racji swych zobowiązań wobec podmiotu zarządzającego z jednej strony,
i spółki portfelowej z drugiej. Chociaż zazwyczaj interesy te są zgodne, jeżeli jednak dojdzie
do konfliktu, podmiot zarządzający może być zmuszony do wyłączenia danej osoby
z procesów decyzyjnych dotyczących spółki, a on sam do rezygnacji ze swej funkcji w
organie spółki portfelowej. Podmiot zarządzający powinien zapewnić, że osoby mianowane
przezeń do zarządu/rady nadzorczej ujawnią wszelkie ewentualne konflikty interesów
związane z ich funkcją natychmiast po ich powstaniu, oraz że zastosują się one do wszelkich
zasad prawnych, polityk i procedur ustanowionych w tym względzie przez podmiot
zarządzający lub spółkę portfelową.
Pytanie
Jakie umiejętności posiadać powinna osoba powołana przez podmiot zarządzający do
zarządu / rady nadzorczej spółki portfelowej?
Wyjaśnienie
W pełnieniu funkcji członka zarządu/rady nadzorczej przydać się może wiele umiejętności.
Spółka portfelowa potrzebować może zwłaszcza dyrektorów z dobrą znajomością danej
branży, z doświadczeniem w dziedzinie prawa, finansów przedsiębiorstw lub
rachunkowości, bądź też z ogólnym doświadczeniem zarządczym mającym odniesienie do
specyfiki danej firmy lub sektora, bądź lokalizacji, w której działa. Wszystkie te
umiejętności,
wraz
z umiejętnościami oceny ryzyka, budowania porozumienia, przywództwa, itp., potrzebne
będą każdej spółce na pewnym etapie jej rozwoju. Jest mało prawdopodobne, by posiadać
je wszystkie mogła jedna osoba.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zachęcać osoby, które skierował do zarządu/rady
nadzorczej spółki portfelowej, by korzystali z odpowiedniego wsparcia i szkoleń
pozwalających im na jak najlepsze pełnienie obowiązków, zgodnie z wymogami prawa i
zobowiązaniami umownymi. Wszyscy kandydaci wybrani do zarządu/rady nadzorczej
powinni być osobami o odpowiednim autorytecie i posiadać umiejętności oraz
doświadczenie, które mogą przyczynić się do budowania wartości i lepszego zrozumienia
działalności spółki portfelowej. Kolejną bardzo istotną cechą jest zdolność do współpracy
oraz otwartych relacji z członkami kierownictwa najwyższego szczebla i pozostałymi
członkami zarządu/rady.
Pytanie
Jaka odpowiedzialność wiąże się z członkostwem w zarządzie / radzie nadzorczej?
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Wyjaśnienie
Stanowisko członka zarządu / rady jest funkcją opartą na odpowiedzialności i zaufaniu,
dlatego nie można nikogo zmuszać do jej przyjęcia. Niektóre osoby mogą odmówić
nominacji ze względu na zakres potencjalnej odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem
w zarządzie/radzie nadzorczej.
Zależnie od systemu prawnego, członkowie zarządu/rady ponosić mogą odpowiedzialność
osobistą (w tym karną), zwłaszcza w przypadku zaniedbań w prowadzeniu ksiąg spółki.
Ponadto odpowiedzialność taka dotyczyć może braku zgodności z przepisami podatkowymi,
antymonopolowymi, bhp, ochrony środowiska i innych przepisów; braku zachowania
niezależności transakcji lub, w pewnych sytuacjach, niewypłacalności spółki. Zazwyczaj
dyrektorzy mają prawo oczekiwać odszkodowania ze strony spółki lub mianującego ich
podmiotu zarządzającego. W celu ochrony przed tego rodzaju ryzykami zakupywane są
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności.
Rekomendacja
Członkowie zarządu / rady powinni zapewnić, by organy, których są członkami, uzyskały
doradztwo prawne i specjalistyczne w przypadku podejmowanych uchwał. Ponadto
podmiot zarządzający i spółka portfelowa powinni nabyć ubezpieczenie odpowiedzialności
członków organów, o sumie ubezpieczenia odpowiadającej konkretnym okolicznościom.
Pytanie
W ilu zarządach/radach nadzorczych zasiadać może jedna osoba?
Wyjaśnienie
Osoba o wysokiej reputacji, znana z pracy w zarządach/radach nadzorczych, może uzyskać
propozycję członkostwa w zarządach/radach kilku spółek. Może to jednak prowadzić do
sytuacji, w której nie ma ona wystarczająco wiele czasu na pełną realizację swych
obowiązków w każdej z nich.
Rekomendacja
Dyrektor powinien przyjąć tylko tyle propozycji członkostwa w zarządach/radach, na ile
dostępny mu czas pozwoli racjonalnie oczekiwać skutecznego wypełniania przezeń
obowiązków w każdej z nich, uwzględniając przy tym wszelkie nieprzewidziane sytuacje w
działalności spółek oraz wymogi uczestnictwa nie tylko w posiedzeniach zarządu / rady lecz
również komitetach, a także potrzebę odpowiedniego czasu do zapoznania się z
dokumentacją.

3.4.7. Prawo weta podmiotu zarządzającego
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Pytanie
Jakie czynniki rozważyć powinien podmiot zarządzający w odniesieniu do wymogu
udzielenia zgody przez akcjonariuszy na działania spółki portfelowej?
Wyjaśnienie
Zakres prawa weta podmiotu zarządzającego zazwyczaj definiowany jest na etapie
negocjowania umowy inwestycyjnej (patrz punkt 3.3.7. „Wymagane zgody podmiotu
zarządzającego na działania spółki portfelowej i powołanie członków kierownictwa zarządu
/ rady”).
Zazwyczaj struktura inwestycji wymaga zgody akcjonariuszy, w tym podmiotu
zarządzającego, na pewne proponowane działania spółki portfelowej. Charakter tych zgód
jest inny niż zgoda członków zarządu/rady nadzorczej spółki portfelowej, w którym
zasiadać mogą członkowie delegowani przez podmiot zarządzający.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zapewnić, by udzielenie lub odmowa zgody
wykorzystywane były zawsze w najlepszym interesie funduszu i zgodnie z jego polityką.
Członkowie zarządu / rady nadzorczej spółki portfelowej zazwyczaj mają obowiązek działać
w najlepszym interesie tej spółki. Dlatego też zaleca się, by prawo weta należało do innego
pracownika podmiotu zarządzającego lub jego przedstawiciela.

3.4.8. Wpływ na czynniki dotyczące odpowiedzialnego inwestowania
Pytanie
W jaki sposób podmiot zarządzający powinien kształtować czynniki dotyczące strategii,
polityki i praktyk odpowiedzialnego inwestowania realizowanych w spółce portfelowej?
Wyjaśnienie
Podmiot zarządzający może wywierać istotny wpływ na opracowanie, wdrożenie oraz
monitorowanie strategii, polityki i praktyk tworzonych przez spółkę portfelową
w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych, względów społecznych i ładu korporacyjnego
(ESG).
W idealnej sytuacji, podmiot zarządzający powinien otrzymywać informacje od samej
spółki, pozwalające mu na identyfikację, monitorowanie oraz wspieranie wykorzystania

76

szans oraz ograniczenie ryzyk w dziedzinie odpowiedzialnego inwestowania12. W razie
potrzeby, w oparciu o swą reprezentację w zarządzie/radzie nadzorczej lub wykonywanie
praw głosu bądź uprawnień umownych nadanych mu jako akcjonariuszowi, podmiot
zarządzający powinien oferować spółce portfelowej pomoc i doradztwo w dziedzinie
analizy i podejmowania właściwych działań w odniesieniu do czynników ESG mających
wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Podmiot zarządzający powinien posiadać zawsze
aktualną wiedzę na temat postępów osiąganych w realizacji założonych celów ESG.
Wspomniana pomoc przyjmować może różne formy, od zdefiniowania kryteriów dla
ewentualnych dodatkowych celów inwestycyjnych, po dokonanie inwestycji kapitałowej
w nowe obiekty produkcyjne.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zapewnić, by zarząd/rada spółki portfelowej oraz jej całe
kierownictwo miało odpowiednią świadomość rangi oraz wiedzę dotyczącą czynników
odpowiedzialnego inwestowania mających zastosowanie do kraju i branży, w której firma
działa. Wiedza ta powinna również obejmować znajomość właściwych wytycznych
opublikowanych przez organizacje krajowe, ponadnarodowe oraz prywatne.
Podmiot zarządzający powinien utrzymywać – w ramach własnej organizacji oraz
w spółkach portfelowych – aktualną wiedzę na temat istniejących wytycznych i kodeksów
postępowania w dziedzinie odpowiedzialnego inwestowania, mających zastosowanie do
sektorów oraz regionów geograficznych, w których działają spółki portfelowe, i stosować te
zasady w swej działalności.

3.4.9. Zobowiązania wobec innych interesariuszy
Pytanie
W jakim zakresie spoczywają na podmiocie zarządzającym zobowiązania wobec innych
interesariuszy?
Wyjaśnienie
Specyficzny charakter inwestycji private equity sprawia, że – w niektórych systemach
prawnych –zaistnieć może konieczność dokonania inwestycji przy wykorzystaniu różnych
klas papierów wartościowych, z których każda zapewnia inny zakres praw i obowiązków.
Ponadto we wszystkich projektach inwestycyjnych private equity uczestniczyć będzie wielu
interesariuszy, w tym pracownicy, klienci, dostawcy, urzędy administracji rządowej oraz
regulacyjne, związki zawodowe, społeczność lokalna, itp.
12

W celu uzyskania dalszych informacji skorzystać można z pozycji podanych w bibliografii Invest Europe na temat
odpowiedzialnego inwestowania.
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Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien postępować w sposób otwarty, uczciwy i rzetelny, starając
się równoważyć interesy spółki portfelowej i potrzebę skutecznego zarządzania ze
zrozumieniem potrzeb i wymogów informacyjnych pozostałych interesariuszy.

3.4.10.

Inwestycje kontynuacyjne

Pytanie
Jakie zasady przyjąć powinien podmiot zarządzający wobec inwestycji kontynuacyjnych?
Wyjaśnienie
Nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczna lub pożądana będzie inwestycja
kontynuacyjna w spółkę portfelową (np. w celu sfinansowania planów rozszerzenia
działalności lub refinansowania spółki przynoszącej słabe wyniki).
Możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej w dobrze prosperującej spółce portfelowej
prowadzić może do konfliktu interesów, jeżeli podmiot zarządza więcej niż jednym
funduszem, który zainwestował w daną spółkę bądź, też gdy sam podmiot zarządzający lub
jego pracownicy również dokonali inwestycji bezpośredniej w tej firmie.
Rekomendacja
Zasady inwestycji kontynuacyjnych powinny być uregulowane w dokumentach
założycielskich funduszu. Zasady te mogą zezwalać podmiotowi zarządzającemu na:
zachowanie lub reinwestowanie odpowiedniej kwoty kapitału; dokonywanie wypłat
z kapitału funduszu zależnie od potrzeb; lub dokonywanie - jeżeli jest to konieczne odpowiednich inwestycji kontynuacyjnych po zaplanowanym okresie inwestowania.
Praktyczne zasady inwestycji kontynuacyjnych powinny być jednoznacznie określone
w dokumentacji funduszu.
Decyzja o dokonaniu inwestycji kontynuacyjnej podlegać powinna takiej samej
rygorystycznej procedurze oceny i realizacji jak decyzja o dokonaniu pierwotnej inwestycji.
Proces ten powinien być właściwie udokumentowany, w sposób ukazujący, że inwestycja
kontynuacyjna przyniesie jednoznaczne korzyści dla funduszu, oraz że jest ona zgodna
z jego polityką.
Wszelkie sytuacje konfliktu interesów powstałe w związku z możliwością dokonania
inwestycji kontynuacyjnej powinny być rozwiązane zgodnie z procedurami rozstrzygania
konfliktu interesów obowiązującymi w organizacji podmiotu zarządzającego. Konflikt
interesów powstanie zawsze w sytuacji, gdy inwestycji kontynuacyjnej dokonać ma inny
fundusz niż ten, który dokonał inwestycji pierwotnej. Z tego powodu ogólną zasadą jest
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unikanie takiej sytuacji (choć z drugiej strony może ona być dopuszczalna w pewnych
okolicznościach, pod warunkiem przeprowadzenia na w pełni transparentnych zasadach,
przy pełnym porozumieniu i z zastosowaniem silnych klauzul ochronnych).

3.4.11.

Inwestycje niedochodowe

Pytanie
Jakie kroki podjąć należy w sytuacji, gdy inwestycja nie przynosi wyników założonych
w biznesplanie?
Wyjaśnienie
Niestety nie wszystkie inwestycje kończą się sukcesem. Zdarza się, że inwestycja w spółkę,
w której istniał fundamentalny problem strukturalny, zakończy się spisaniem jej w straty.
Z drugiej strony, w przypadku spółki wypracowującej słabe wyniki, możliwe jest
zastosowanie następujących działań w celu ich poprawienia lub przynajmniej zachowania
wartości inwestycji:
• spotkanie z kierownictwem spółki portfelowej w celu przedyskutowania wyników
oraz ustalenia strategii i taktyki mogących wyprowadzić przedsiębiorstwo na drogę
zysków;
• zwiększenie częstotliwości i zakresu działań monitorujących inwestycję oraz spotkań
z kierownictwem;
• ustalenie z kierownictwem potrzeby oraz rodzaju koniecznych działań naprawczych.
Działania te obejmować mogą zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy doradczej,
która pomóc może w rozwiązaniu problemów, opracowaniu nowego podejścia oraz
zidentyfikowaniu nowych możliwości rozwoju;
• wsparcie spółki zasobami zewnętrznymi;
• wprowadzenie zmian w kierownictwie spółki portfelowej wraz z ewentualnym
zatrudnieniem „dyrektora ratownika”;
• uzgodnienie zmian w harmonogramie spłat (np. kredytów lub innych regularnych
płatności) lub renegocjacja bankowych umów kredytowych, co, na pewien czas,
może zmniejszyć presję finansową banków na spółkę.
Podmiot zarządzający powinien mieć świadomość, że – choć różne zależnie od kraju –
przepisy upadłościowe nakładać mogą na członków organów spółki portfelowej (w tym
osoby pełniące rolę „szarej eminencji” lub tzw. cichych członków zarządu/rady)
odpowiedzialność osobistą (w tym – w pewnych sytuacjach - odpowiedzialność karną),
jeżeli w określonych okolicznościach dopuścili oni do kontynuacji działalności spółki.
Rekomendacja
Gdy tylko podmiot zarządzający uzyska – na podstawie monitoringu – informację, że
inwestycja nie przynosi zakładanych wyników, powinien on podjąć szybkie działania,
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spotkać się z kierownictwem danej spółki portfelowej oraz – w przypadkach gdy trudności
mają charakter finansowy – innymi podmiotami finansującymi spółkę, takimi jak banki
i współinwestorzy, w celu uzgodnienia działań naprawczych oraz dodatkowych wymogów
informacyjnych.
Zarządzając niedochodową inwestycją, podmiot zarządzający powinien zapewnić, by spółka
pozyskała dostęp do właściwego doradztwa prawnego oraz by utrzymywała zgodność ze
wszystkimi właściwymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym w zakresie ESG.
Członkowie organów spółki, który nie posiadają wiedzy i doświadczenia w dziedzinie
wymogów prawnych odnoszących się do zarządzania w sytuacji kryzysowej, restrukturyzacji
lub niewypłacalności (lub konkretnych przepisów prawa kraju, w którym znajduje się spółka
portfelowa), powinni we właściwym czasie skorzystać z doradztwa prawnego.
Jeżeli podmiot zarządzający mianował członka (lub członków) zarządu/rady nadzorczej, oraz
gdy zezwala na to dana jurysdykcja, celowym może być wyznaczenie innego menedżera
wysokiego szczebla do wykonywania praw właścicielskich funduszu, w celu uniknięcia
konfliktu interesów. Ponadto istotnym jest utrzymanie otwartej i jednoznacznej
komunikacji z inwestorami, co ułatwi zarządzanie ich oczekiwaniami w odniesieniu do danej
inwestycji.
Gdy inwestycja znalazła się w trudnej sytuacji, podmiot zarządzający i spółki portfelowe
powinni rozważyć potrzebę komunikacji i dostarczenia we właściwym czasie informacji
pozostałym interesariuszom. Szczególnie skomplikowane może być odpowiednie
zaplanowanie komunikacji z pracownikami; warto wówczas starannie rozważyć rolę, jaką
w procesie tym odegrać mogą organizacje reprezentacji pracowniczej.
Zarządzając niedochodową inwestycją, podmiot zarządzający powinien zapewnić, by do
dyspozycji pozostawały wystarczające zasoby na potrzeby monitoringu i zarządzania
pozostałymi inwestycjami funduszu.

3.4.12.

Szczególne czynniki dotyczące inwestowania w spółki w trudnej
sytuacji

Jedną z dziedzin sektora private equity, przyciągającą zazwyczaj duże
zainteresowanie wielu interesariuszy, są inwestycje w spółki w trudnej
sytuacji (ang. distressed assets). Należy więc pamiętać, że postępowanie
wszystkich podmiotów realizujących takie projekty może mieć znaczący
wpływ na postrzeganie całej branży private equity przez opinię publiczną.
Pytanie
Jakie konkretne kwestie uwzględnić należy tworząc, inwestując oraz zarządzając
funduszem specjalizującym się współkach w trudnej sytuacji?
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Wyjaśnienie
W przypadku funduszu realizującego inwestycje w spółki w trudnej sytuacji, wzajemne
obowiązki podmiotu zarządzającego i inwestorów funduszu, a także ich obowiązki wobec
spółek portfelowych, interesariuszy oraz społeczeństwa są zasadniczo takie same jak
w przypadku funduszy private equity inwestujących w inne rodzaje aktywów. Różnica
polega na tym, że działania podmiotu zarządzającego będą miały prawdopodobnie większy
wpływ na interesariuszy i przyciągać będą większą uwagę opinii publicznej. Z tej racji
procesy związane z samą inwestycją podlegać będą większej kontroli społecznej.
Rekomendacja
Podmioty zarządzające funduszami inwestującymi w spółki w trudnej sytuacji powinny być
świadome wyższego poziomu ryzyka prawnego i reputacyjnego, a także innych zagrożeń
związanych z tymi inwestycjami. Wszystkie te rodzaje ryzyka powinny zostać rzetelnie
przedstawione potencjalnym inwestorom. Natomiast ze swej strony, inwestorzy powinni
dokładnie zastanowić się, czy dany podmiot zdolny jest do skutecznego zarządzania
relacjami z interesariuszami, opinią publiczną oraz urzędami regulacyjnymi w bardzo
wymagających warunkach, które towarzyszyć mogą takim projektom inwestycyjnym.
Podmioty zaangażowane w inwestycje wysokiego ryzyka powinny być przygotowane na to,
że ich decyzje i działania podlegać mogą krytyce wielu interesariuszy, zarówno tych, których
decyzje i działania te dotyczą, jak i innych podmiotów obserwujących realizację projektu.
Dlatego też ogromne znaczenie ma dogłębne zrozumienie praw i obowiązków wszystkich
zainteresowanych stron, w tym dyrektorów i innych osób podejmujących decyzje w imieniu
spółki portfelowej. Ważnym jest, by jednoznacznie rozdzielić odpowiedzialność związaną
z zarządzaniem tymi kwestiami prawnymi oraz być świadomym tego, że każda podjęta
decyzja prowadzić może do bardziej rozległych konsekwencji.
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3.5. ZBYCIE INWESTYCJI
Zbycie inwestycji stanowi bardzo istotny etap w działalności funduszu.
Wynik tego procesu określi wysokość zwrotu z inwestycji dla inwestorów
oraz stanowić będzie podstawę oceny wyników zarządzania osiągniętych
przez podmiot zarządzający. Ocena ta dokonywana jest zarówno przez
obecnych inwestorów funduszu, jak i potencjalnych inwestorów przyszłych
funduszy zakładanych przez podmiot, oraz przez innych obserwatorów
branżowych i społecznych.
Proces zbycia inwestycji wiąże się również z kontaktami z innymi
podmiotami, w tym ze współinwestorami oraz samą spółką portfelową.
Może on również prowadzić do powstania konfliktu interesów. Wymaga to
skutecznego zarządzania ze strony podmiotu zarządzającego.
3.5.1. Planowanie procesu wyjścia z inwestycji
Pytanie
Kiedy nastąpić powinno wyjście z inwestycji?
Wyjaśnienie
Ustalenie właściwego momentu zbycia inwestycji należy do podmiotu zarządzającego.
Decyzja taka wymaga porównania bieżącej wartości udziałów z ich potencjalną wartością
w przyszłości oraz możliwościami osiągnięcia takiej ceny sprzedaży w przewidzianym czasie.
Decyzja o zakończeniu inwestycji powinna również uwzględniać jej szersze uwarunkowania
w kontekście całego funduszu, w tym koszt jej kontynuacji dla inwestorów funduszu oraz
warunki porozumień z innymi udziałowcami i współinwestorami, a także z spółką
portfelową i jej zarządem.
Plan zakończenia inwestycji ustalany jest zazwyczaj już na samym początku procesu
inwestycyjnego, jednakże należy podchodzić do niego w sposób dynamiczny, uwzględniając
zachodzące w miarę realizacji projektu inwestycyjnego zmiany w sytuacji spółki portfelowej
i warunkach rynkowych.
Zmiana właściciela spółki oznaczać może zmiany dla różnych interesariuszy. Może ona mieć
wpływ na porozumienia udziałowców, na umowy dotyczące finansowania oraz inne
porozumienia związane z prawami własności. Różna może być reakcja pracowników,
klientów i kontrahentów samej spółki. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ na zakończenie
inwestycji oraz moment rozpoczęcia realizacji tego procesu może mieć wiele czynników
ESG.
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Rekomendacja
Na ile jest to możliwe, podmiot zarządzający powinien dokonywać zbycia inwestycji w
momencie i w sposób zgodny z jego strategią dezinwestycyjną oraz pozwalający na
maksymalizację zwrotu z inwestycji osiąganego przez inwestorów funduszu. Podmiot
zarządzający nie może zapominać o celu, jakim jest zbycie inwestycji w czasie założonego
czasu działania funduszu, na ile pozwalają na to dostępne możliwości jej zakończenia.
Przygotowując się do wyjścia ze spółki portfelowej, podmiot zarządzający powinien również
rozważyć wszelkie czynniki ESG które mogą być istotne bądź to dla samej spółki
portfelowej, bądź dla potencjalnego nabywcy zbywanych udziałów.

3.5.2. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji o wyjściu z inwestycji
Pytanie
Kto powinien podjąć decyzję o realizacji inwestycji?
Wyjaśnienie
Decyzja o zakończeniu inwestycji jest wynikiem oceny dokonanej przez podmiot
zarządzający i wymaga z jego strony podobnego zaangażowania co podejmowanie
pierwotnej decyzji o dokonaniu inwestycji. W ocenie szans i ryzyk związanych z tą decyzją
uczestniczyć powinni członkowie kierownictwa wyższego szczebla. Jeżeli w inwestycji
uczestniczą współinwestorzy (ze strony funduszu lub innego podmiotu) lub kontrola nad
spółką jest w inny sposób współdzielona, decyzja o zakończeniu inwestycji przez fundusz
wymagać może zawarcia porozumień ze stronami spoza podmiotu zarządzającego i samego
funduszu.
Wyjście z inwestycji prowadzi również do transakcji finansowych, w ramach których
następuje przekazanie środków finansowych pomiędzy stronami. Oznacza to, że – podobnie
jak przy dokonywaniu inwestycji – zastosowanie znajdą przepisy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający ustanowić powinien procedurę podejmowania decyzji o terminie
i sposobie zakończania inwestycji. Jeżeli jest to możliwe, procedura ta powinna
odzwierciedlać proces decyzyjny stosowany przy dokonywaniu inwestycji,
z zastosowaniem równie dogłębnych i rygorystycznych analiz. Podmiot zarządzający
zastosować musi się do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zweryfikować
źródła środków finansowych otrzymanych w wyniku sprzedaży.

3.5.3. Zapewnienia i przejęcie odpowiedzialności (klauzule indemnifikacyjne)
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Pytanie
Czy przy wyjściu z inwestycji należy udzielić umownych zapewnień i wyrazić zgodę na
przejęcie odpowiedzialności (klauzule indemnifikacyjne)?
Wyjaśnienie
Nowy nabywca spółki portfelowej oczekiwać może od funduszu udzielenia szeregu
zapewnień umownych i przejęcia odpowiedzialności na podstawie umownych klauzul
indemnifikacyjnych. Negocjacje w tej sprawie nieodmiennie stanowią kluczową kwestię dla
podmiotu zarządzającego sprzedającego udziały. W trakcie tych negocjacji podmiot
zarządzający rozważyć musi z jednej strony ryzyko oraz ewentualne uszczuplenie korzyści
funduszu w wyniku udzielenia takich zapewnień i klauzul indemnifikacyjnych, a z drugiej
możliwe zwiększenie zwrotu z inwestycji jeżeli w umowie znajdą się takie zapewnienia i
klauzule .
Podejmując decyzję o udzieleniu zapewnień i wprowadzeniu klauzul indemnifikacyjnych,
podmiot zarządzający uwzględnić również musi planowany termin zamknięcia funduszu
oraz fakt, że trudne może być pobranie do funduszu środków od inwestorów lub
zatrzymanie wypłat im należnych w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w przyszłości.
Rozwiązaniem tego problemu może być utworzenie rachunku powierniczego (ang. escrow
account) lub zakup polisy ubezpieczeniowej. W trakcie negocjacji ustalić można również
okres przedawnienia i limit finansowy dla ewentualnych roszczeń.
Rekomendacja
Zazwyczaj w ramach transakcji wyjścia z inwestycji, podmiot zarządzający udziela w imieniu
funduszu zapewnień tylko wtedy, gdy może to zwiększyć zwrot z inwestycji, bądź też gdy
zapewnienia te dotyczą wyłącznie posiadania prawnego tytułu do praw udziałowych
posiadanych przez fundusz oraz uprawnienia do zawarcia transakcji zbycia.
Przyjęte w ten sposób zobowiązania odszkodowawcze powinny być ograniczone co do
kwoty i terminu ich zgłoszenia, a podmiot zarządzający powinien uprzednio upewnić się, że
fundusz będzie w stanie zaspokoić ewentualne roszczenia. W tym celu otwierany jest często
rachunek powierniczy i może to mieć miejsce w chwili transakcji wyjścia. Aby zapewnić
pełną zdolność funduszu do spełnienia zobowiązań, dokumenty regulujące jego działalność
określać powinny mechanizmy zwrotu wypłat dokonanych na rzecz inwestorów, które
umożliwiają dochodzenie zwrotu części dokonanych wypłat nawet w okresie po
zakończeniu działalności funduszu (ang. LP clawback), jeżeli jest to konieczne, w celu
pokrycia zobowiązań odszkodowawczych funduszu. Przepisy wprowadzające taki
mechanizm powinny również określać jego ograniczenia kwotowe i czasowe, w przeciwnym
razie inwestorzy nie wyrażą na niego zgody. Podmiot zarządzający może również wykupić
polisę ubezpieczającą go od ryzyka realizacji zapewnień i przejęcia odpowiedzialności. W
ten sposób podmiot może spełnić oczekiwania potencjalnego nabywcy i jednocześnie
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pozwolić na pełną wypłatę zysków z wyjścia z inwestycji.

3.5.4. Pieniądze czy prawa udziałowe lub prawo do dodatkowej wypłaty
po realizacji inwestycji?
Pytanie
Czy realizacja inwestycji w pieniądzu jest zawsze najlepsza?
Wyjaśnienie
Obowiązkiem podmiotu zarządzającego jest dążenie do jak najlepszego zwrotu z inwestycji
dla funduszu i, w tym kontekście, podmiot zarządzający uwzględniać musi również
realizację inwestycji w formie innej niż środki pieniężne. Przykładowo może zdarzyć się tak,
że nie znaleziono żadnego nabywcy gotowego kupić udziały za pieniądze; lub cena
oferowana w pieniądzu opiera się na wycenie niższej niż wycena innego notowanego
podmiotu sporządzana na potrzeby stosunku wymiany udziałów lub akcji tego podmiotu w
zamian za udziały lub akcje sprzedawanego podmiotu; bądź też fundusz może
partycypować w przyszłej wartości inwestycji w formie dodatkowej wypłaty przy sprzedaży
(ang. earn-out). Należy jednak pamiętać o realnym ryzyku spadku wartości na rynku.
Z każdą decyzją o zbyciu inwestycji za zapłatą w formie niepieniężnej prawdopodobnie
wiązać się będą dodatkowe koszty. Na przykład przyjęcie zapłaty w notowanych papierach
wartościowych pociągnie za sobą wydatki związane z ich zabezpieczeniem i administracją
nimi. Często zresztą dokumenty regulujące działalność funduszu zawierają ograniczenia
dotyczące posiadania przezeń notowanych papierów wartościowych, co również może
ograniczać dostępne możliwości.
Spłata inwestycji w gotówce jest również ważną miarą osiągniętego wyniku. Inwestorzy
mogą również niechętnie przyjmować wypłaty w formie niepieniężnej lub też podlegać
ograniczeniom dotyczącym przyjęcia wypłaty w takiej formie. Ponadto możliwość zbycia
notowanych papierów wartościowych podlegać może czasowym ograniczeniom (ang. lockup periods).
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien bardzo uważnie ocenić każdą ofertę wypłaty
wynagrodzenia w formie innej niż pieniężna, uwzględniając przy tym wszelkie ograniczenia
zapisane w dokumentach regulujących działalność funduszu. Czynniki, które należy
rozważyć w takiej sytuacji obejmują: bieżącą wartość alternatywnych ofert zapłaty w
gotówce; pozostały okres funkcjonowania funduszu; wymóg wypłaty należności
inwestorom w formie pieniężnej; prognozowaną przyszłą wartość oferowanych jako forma
zapłaty papierów wartościowych oraz możliwość ich zbycia; oraz dostępne formy
zabezpieczenia funduszu względem ryzyka spadku wartości rynkowej.
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3.5.5. Sprzedaż spółki portfelowej
zarządzanego przez ten sam podmiot

na

rzecz

innego

funduszu

Pytanie
Czy powinna istnieć możliwość sprzedaży inwestycji pomiędzy funduszami zarządzanymi
przez ten sam podmiot zarządzający?
Wyjaśnienie
Sytuacja, w której dochodzi do transakcji między funduszami zarządzanymi przez ten sam
podmiot zarządzający, prowadzi nieuchronnie do konfliktu interesów, gdyż każdy z tych
funduszy może mieć innych inwestorów, a przez to różne interesy. Zazwyczaj tego typu
konflikty są trudne do rozwiązania, dlatego też w większości przypadków transakcje takie
nie uzyskują akceptacji inwestorów.
Niemniej mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, w których transakcje między funduszami
mają szansę uzyskania akceptacji. Może się tak zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy nadszedł
właściwy moment na wyjście z inwestycji (gdyż np. upłynął okres działalności danego
funduszu), lecz sama inwestycja ciągle charakteryzuje się potencjałem wykreowania
przyszłej wartości, a jej zarządzający ma najlepsze predyspozycje do osiągnięcia tego
zwrotu. W takiej sytuacji również zaistnieją konflikty interesów i należy dołożyć starań, by je
ujawnić i rozstrzygnąć. Istotnym jest również, by cena transakcji oraz ewentualne gwarancje
i towarzyszące im warunki, były w sposób satysfakcjonujący uzasadnione zarówno dla
inwestorów funduszu sprzedającego, jak i funduszu nabywcy.
Rekomendacja
Zazwyczaj nie zaleca się sprzedaży inwestycji innemu funduszowi zarządzanemu przez ten
sam podmiot, gdyż może to prowadzić do poważnych konfliktów interesów.
Jeżeli jednak rozważana jest taka sprzedaż lub współinwestycja, podmiot zarządzający
powinien zadbać, by transakcja przedyskutowana została na forum komitetów doradczych
inwestorów (LPAC) obu funduszy. Ponadto musi ona być przeprowadzona zgodnie z
dokumentami regulującymi działalność tych funduszy i przy pełnej wiedzy ich inwestorów.
Podmiot zarządzający musi postępować zgodnie z przepisami wewnętrznymi funduszy w
zakresie rozwiązywania konfliktów interesów oraz z własnymi procedurami w tym zakresie.
Podmiot zarządzający musi być w stanie wykazać, że żaden z funduszy nie uzyskał
warunków preferencyjnych kosztem drugiego funduszu (na przykład, przeprowadzając
negocjacje na zasadach rynkowych typowych dla transakcji między niezależnymi
podmiotami lub uzyskując niezależną wycenę inwestycji). Zespoły reprezentujące każdy
z funduszy powinny albo być skutecznie rozdzielone, albo podlegać barierom chroniącym
przed niekontrolowanym przepływem informacji wewnątrz nich (tzw. chiński mur).
Natomiast w razie wspólnej reprezentacji dla obu funduszy, podmioty zarządzające i
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inwestorzy powinni być w pełni poinformowani o potencjalnych konfliktach interesów.

3.5.6. Zarządzanie inwestycjami w spółkach notowanych na giełdzie
Pytanie
Jakie kwestie rozważyć powinien podmiot zarządzający w przypadku inwestycji
notowanych na giełdzie?
Wyjaśnienie
Posiadanie w portfelu inwestycji notowanych na giełdzie ma kilka konsekwencji. Obrót
takimi inwestycjami często podlega dodatkowym regulacjom (np. zakazowi
wykorzystywania informacji poufnych (ang. insider dealing) lub przepisom zapobiegającym
nadużyciom na rynku). Podmiot zarządzający musi również być świadomy potencjalnego
wpływu jego transakcji giełdowych na notowania akcji spółki portfelowej.
W wielu systemach prawnych istnieje zakaz obrotu papierami wartościowymi
wyemitowanymi przez spółkę notowaną na giełdzie w przypadku jednoczesnego posiadania
niepublikowanych i mających wpływ na notowania informacji na temat jej działalności.
Podmiot zarządzający może posiadać takie informacje w przypadku, gdy nadal utrzymuje
bliską współpracę ze spółką portfelową po wprowadzeniu jej akcji do obrotu giełdowego.
W konsekwencji podmiot zarządzający nie będzie mógł sprzedać inwestycji do chwili, gdy
informacje takie zostaną opublikowane.
Ponadto istnieją zasady rynkowe ustalające okresy, w których członkowie zarządu i rady
nadzorczej spółki portfelowej nie mogą sprzedawać ani nabywać akcji. Podobne zasady
mogą obowiązywać w sytuacji, gdy pracownik podmiotu zarządzającego po wejściu spółki
na giełdę nadal pełni w niej funkcję kierowniczą. Ryzyko naruszenia przez podmiot
zarządzający zakazu wykorzystywania informacji poufnych wzrasta, jeżeli podmiot jest
nadal reprezentowany w zarządzie spółki.
W wielu systemach prawnych złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnych stanowi
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności i wysokiej grzywny. Ponadto,
naruszenie przepisów w tym zakresie otwiera osobom poszkodowanym w wyniku działań
podmiotu drogę do dochodzenia od niego stosownego odszkodowania.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien przyjąć odpowiednią politykę w dziedzinie zarządzania
papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, w tym określającą kryteria oceny, czy
właściwe w takiej sytuacji jest utrzymywanie reprezentacji w zarządzie/radzie nadzorczej
spółki portfelowej.
Posiadając papiery wartościowe spółek giełdowych w portfelu, podmiot zarządzający musi
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dołożyć starań, by nie naruszyć zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz
przepisów zapobiegającym nadużyciom rynkowym. Ponadto we wszystkich sprawozdaniach
i komunikatach przekazywanych inwestorom funduszu należy zadbać, by nie zawierały one
mogących wpłynąć na kursy akcji informacji, które w danym momencie nie są dostępne
innym uczestnikom rynku.
W przypadku, gdy podmiot zarządzający utrzymuje współpracę ze spółką portfelową, której
akcje zostały wprowadzone na giełdę, powinien on zadbać, by nie wykorzystywać
jakichkolwiek informacji poufnych w procesach decyzyjnych dotyczących ewentualnego
wyjścia z inwestycji, chyba że informacje te są dostępne wszystkim pozostałym
akcjonariuszom spółki portfelowej.
Podmiot zarządzający powinien zapoznać się z zasadami i wymogami w dziedzinie
odpowiedzialnego inwestowania13, które odnoszą się do rynków giełdowych, na których
działa podmiot zarządzający, oraz przestrzegać ich.

3.6 WYPŁATY
Wypłaty na rzecz inwestorów w czasie działalności funduszu oraz w trakcie
jego likwidacji stanowią ważne zobowiązanie podmiotu zarządzającego,
gdyż osiągnięta wysokość zwrotu z inwestycji jest jedną z najbardziej
konkretnych miar osiągniętych przezeń wyników. Podmiot zarządzający
zobowiązany jest zawsze dokonywać wypłat na rzecz inwestorów zgodnie
z postanowieniami dokumentów regulujących działalność funduszu.
3.6.1. Zasady wypłat
Pytanie
Jakie zasady przyjąć należy odnośnie wypłat funduszu na rzecz inwestorów?
Wyjaśnienie
Zasady dokonywania wypłat na rzecz inwestorów funduszu powinny jednoznacznie
regulować wiele kwestii, w tym: które dokładnie środki podlegają wypłacie; w jaki sposób
kwoty te uwzględniane są w obliczeniach udziału w zyskach należnego podmiotowi
zarządzającemu (ang. carried interest) podmiotu zarządzającego; czy można domagać się
ich zwrotu, oraz w jaki sposób wypłaty na rzecz inwestorów wpływają na ich nieopłacone
jeszcze zobowiązania wobec funduszu. Właściwe zdefiniowanie tych zagadnień pomoże
uniknąć sporów dotyczących podziału zysków i strat pomiędzy podmiotem zarządzającym i
13
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inwestorami oraz jednoznacznie określić wysokość zobowiązań inwestorów wobec
funduszu.
Rekomendacja
Dokumenty regulujące działalność funduszu ustanawiać powinny odpowiednie przepisy
dotyczące wypłat na rzecz inwestorów, w tym przynajmniej następujące kwestie:
• w jaki sposób dokonany będzie podział zysków i strat pomiędzy podmiotem
zarządzającym i inwestorami (pomocne w tym będzie jednoznaczne oświadczenie
określające, w jaki sposób obliczany jest udział w zyskach należny podmiotowi
zarządzającemu (ang. carried interest) lub ustalić kolejność dokonywania wypłat na
rzecz inwestorów i podmiotów zarządzających (ang. proceeds waterfall);
• kiedy nastąpić może wypłata udziału w zyskach należnego podmiotowi
zarządzającemu;
• kiedy inwestorzy mogą żądać zwrotu wypłat dokonanych na rzecz podmiotu
zarządzającego (ang. GP clawback);
• ewentualne postanowienia szczegółowe dotyczące wypłat na rzecz podmiotu
zarządzającego z tytułu jego inwestycji w funduszu;
• zakres uprawnień decyzyjnych przyznanych podmiotowi zarządzającemu
w odniesieniu do dokonania wypłat;
• czy wypłaty mogą przyjmować formę niepieniężną;
• jeżeli wypłaty nastąpić mają w formie niepieniężnej, w jaki sposób dokonana
zostanie ich wycena (zazwyczaj należy zachować zasady ostrożnej wyceny, a w
przypadku papierów wartościowych będących w nieograniczonym obrocie – wycena
powinna opierać się o średni kurs obliczony na podstawie dziennych notowań z
odpowiednio długiego okresu). Biorąc pod uwagę ograniczenia możliwości
niektórych inwestorów do przyjęcia wypłaty formie niepieniężnej, proces
dokonywania wypłat w tej formie powinien być dokładnie zdefiniowany w
dokumentach regulujących działalność funduszu;
• w jakim zakresie wypłaty uwzględniać będą zobowiązania podatkowe;
• zakres, w jakim podmiot zarządzający ma prawo do podejmowania decyzji, że
przychody kapitałowe, dywidendy i inne dochody nie będą wypłacane na rzecz
inwestorów lecz reinwestowane;
• forma ogłoszeń o wypłacie informujących jednoznacznie, czy dana wypłata zwiększa
nieopłacone zobowiązania inwestora wobec funduszu lub też że może ona podlegać
ewentualnemu wezwaniu do zwrotu w przyszłości (a jeżeli tak – to na podstawie
których przepisów dokumentów regulujących działalność funduszu);
• kiedy inwestorzy powinni zwrócić część otrzymanego wynagrodzenia podmiotowi
zarządzającemu (ang. LP clawback);
• jak będą zakwalifikowane wypłaty (np. jako dochód czy, jako kapitał);
• źródło finansowania wypłaty, np. sprzedaż spółki, dywidenda, odsetki, itp.;
• kiedy nastąpi dokonanie wypłaty.
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3.6.2. Termin wypłaty
Pytanie
Kiedy powinna nastąpić wypłata na rzecz inwestorów?
Wyjaśnienie
Zazwyczaj oczekuje się, że wypłata na rzecz inwestorów nastąpi jak najszybciej po
finansowej realizacji inwestycji i otrzymaniu przez fundusz należnej zapłaty. W praktyce
fundusze, których strategie prowadzą do ciągłego napływu dochodów z wielu źródeł, mogą
dokonywać okresowych wypłat zbiorczych, podczas gdy zdarzające się rzadziej wypłaty
przychodów kapitałowych dokonywane są w jak najszybszym praktycznie możliwym
terminie. Wypłaty dokonywane bez zbędnych opóźnień podnoszą wartość wewnętrznej
stopy zwrotu funduszu.
Rekomendacja
Wypłaty dokonywane powinny być w terminie przewidzianym w dokumentach regulujących
działalność funduszu.
Przed dokonaniem wypłaty na rzecz inwestorów, podmiot zarządzający powinien rozważyć
poziom rezerw posiadanych przez fundusz na potrzeby inwestycji kontynuacyjnych oraz
stan bieżących lub możliwych do przewidzenia zobowiązań i aktywów (w tym zobowiązań
podatkowych, należności z rachunków powierniczych, postanowień o zwrocie wypłat
(clawback), a także zobowiązań warunkowych takich jak np. te wynikające z udzielonych
przez fundusz zapewnień i gwarancji). Wypłaty na rzecz inwestorów nie można zrealizować,
jeżeli doprowadziłoby to do niewypłacalności funduszu lub uniemożliwiłoby spłatę
zobowiązań spodziewanych w przyszłości.
Przed dokonaniem wypłaty w formie niepieniężnej rozważyć należy najpierw wszelkie
możliwe ograniczenia zbywalności danych papierów wartościowych.

3.7

RELACJE Z INWESTORAMI

Dobre relacje między inwestorami i podmiotem zarządzającym stanowią
kluczową podstawę silnego partnerstwa. Bieżące relacje z inwestorami są
ważnym przedmiotem troski podmiotu zarządzającego, gdyż od nich
zależy dobre zarządzanie funduszem. Wdrożenie odpowiednich procedur
w zakresie kontaktów z inwestorami pozwala podmiotowi zarządzającemu
na bardziej sprawne działanie, gdyż zmniejsza się w ten sposób liczba
zapytań ad hoc z ich strony. Wiele systemów prawnych nakłada na
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podmiot zarządzający konkretne wymogi sprawozdawczości na rzecz
inwestorów, jednakże ze względów komercyjnych wiele podmiotów
zazwyczaj przyjmuje znacznie szerszy zakres obowiązków w tej dziedzinie.
3.7.1. Obowiązki sprawozdawcze wobec inwestorów
Pytanie
Jakie sprawozdania przygotowywać należy dla inwestorów?
Wyjaśnienie
Obowiązki w dziedzinie sprawozdawczości są istotne dla tych inwestorów, którzy pragną
monitorować sytuację swej inwestycji. Specyfika funkcjonowania funduszu private equity
sprawia, że trudno jest dokonywać bieżącej wyceny inwestycji. Dlatego też, bez
dodatkowych informacji ze strony podmiotu zarządzającego, inwestorzy nie mogą
skutecznie monitorować wyników funduszu ani też w sposób zadowalający informować
swoich beneficjentów.
Rekomendacja
Do niniejszej publikacji załączono Zasady Invest Europe w zakresie sprawozdawczości na
rzecz inwestorów oraz Zasad wyceny IPEV (International Private Equity Valuation), które
powinny być stosowane w dziedzinie sprawozdawczości na rzecz inwestorów.
Zazwyczaj po ostatecznym zamknięciu funduszu, do inwestorów rozsyłana jest lista
wszystkich uczestników funduszu. Może się jednak zdarzyć, że w przypadku niektórych
inwestorów, nie pozwolą na to obowiązujące ich wymagania w zakresie poufności.
Dokumenty regulujące działalność funduszu powinny definiować obowiązki podmiotu
zarządzającego w zakresie dostarczania sprawozdań na potrzeby inwestorów. Przepisy te
powinny regulować następujące zagadnienia:
• częstotliwość przygotowywania sprawozdań;
• zakres informacji prezentowanej w sprawozdaniach;
• forma i częstotliwość przekazywania sprawozdań w zakresie odpowiedzialnego
inwestowania;
• metody wyceny zastosowane do przygotowania informacji w sprawozdaniach;
• forma i sposób dostarczenia sprawozdań (np. w formie pisemnej, dostarczane pocztą
elektroniczną lub za pośrednictwem zabezpieczonej strony internetowej, itp.).

3.7.2. Przejrzystość relacji z inwestorami
Pytanie
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Jakie ogólne zasady postępowania przyjąć powinien podmiot zarządzający w dziedzinie
relacji z inwestorami?
Wyjaśnienie
W swych relacjach z inwestorami, podmiot zarządzający powinien w sposób aktywny
zapewniać przejrzystość swych działań, w zakresie w jakim nie narusza to jego zobowiązań
wobec innych podmiotów i stosując ogólną zasadę równego traktowania. Przyjęte
obowiązki sprawozdawcze wymagają czasami uzupełnienia w postaci ujawnienia istotnych
kwestii lub nawet konsultacji z inwestorami. Podmiot zarządzający musi zadbać o to, by
takimi działaniami nie złamać zobowiązania do zachowania poufności (wynikającego
zarówno z zawartych umów, jak i z przepisów regulacyjnych) ani też nie naruszyć interesów
spółek portfelowych.
Rekomendacja
W relacjach z inwestorami podmiot zarządzający powinien kierować się zasadą
przejrzystości i zapewnić, by każdy z nich otrzymywał wszystkie istotne informacje na temat
funduszu, przedstawione jasno i w odpowiednim terminie, pod warunkiem, że przekazanie
takich informacji jest dozwolone przez obowiązujące prawo. Podmiot zarządzający nie
powinien łamać swych zobowiązań w zakresie zachowania poufności, powinien on jednak
starać się o zwolnienie z nich, jeżeli zobowiązania te uniemożliwiają prowadzenie
prawidłowej sprawozdawczości na potrzeby inwestorów.
Niektórzy inwestorzy funduszu oraz inwestorzy specjalistyczni wymagają innej formy
prezentacji lub innego rodzaju informacji by spełnić obowiązujące ich wymagania
podatkowe, regulacyjne, handlowe, lub wymogi w zakresie polityki odpowiedzialnego
inwestowania (w tym informacji zgodnej z Ramami Sprawozdawczości ESG, ang. ESG
Disclosure Framework). Podmiot zarządzający powinien być otwarty na takie prośby,
jednakże jednocześnie powinien dbać o to, by nie naruszyć swych obowiązków
powierniczych wobec spółek portfelowych (i tym samym wobec ich pozostałych, nie
związanych z funduszem, inwestorów).
Ponadto, podmiot zarządzający powinien zastanowić się, czy korzystanie z usług
zewnętrznych doradców specjalistycznych (np. doradztwa podatkowego), które może
okazać się konieczne do przygotowania takich niestandardowych informacji, powinno być
kosztem ponoszonym przez wszystkich inwestorów funduszu, czy też tylko przez tych,
którzy z takich niestandardowych sprawozdań korzystają. Jeżeli podmiot zarządzający
zobowiąże się do systematycznego zapewniania informacji niestandardowych wybranym
inwestorom, powinien on również rozważyć aktualizację zakresu informacji przekazywanych
wszystkim inwestorom, lub przynajmniej ujawnić informacje o takich dodatkowych
zobowiązaniach wszystkim inwestorom, w celu zapewnienia równego traktowania i
terminowego przygotowywania sprawozdań.
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3.7.3. Relacje z inwestorami – uwagi ogólne
Pytanie
Jakie jeszcze rozwiązania przyjąć powinien podmiot zarządzający w dziedzinie relacji z
inwestorami?
Wyjaśnienie
Przejrzysta i oparta na zaufaniu relacja między podmiotem zarządzającym a inwestorami
ma kluczowe znaczenie i wymaga dobrej i jasnej komunikacji w całym okresie działalności
funduszu.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien stworzyć mechanizm udzielania szybkiej odpowiedzi na
zapytania inwestorów oraz spełniania wymagań dokumentów regulujących działalność
funduszu w zakresie sprawozdawczości i – jeżeli ma to zastosowanie – w zakresie spotkań z
inwestorami.
Wykorzystanie
tzw.
data
rooms
w procesie due diligence jest jednym ze skutecznych i sprawnych sposobów przekazywania
informacji potencjalnym inwestorom funduszu.
Zalecana jest organizacja dorocznego zgromadzenia inwestorów. Zgromadzenie takie
zapewnia doskonałą możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy podmiotu
zarządzającego z inwestorami. Chociaż nie istnieje wzorzec wymaganego porządku obrad
zgromadzeń inwestorów, przyjąć można, że ogólnym celem powinno być przedstawienie
inwestorom aktualnych informacji na temat osiągnięć funduszu (funduszy), trendów
rynkowych, kwestii związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem oraz ewentualnych
zmian w organizacji i/lub zespole podmiotu zarządzającego. Przygotowując zgromadzenie
inwestorów, warto skonsultować się z nimi w celu ustalenia właściwej równowagi pomiędzy
informacjami ogólnymi i szczegółowymi. Ponadto, zalecane jest informowanie inwestorów
na bieżąco – przy jednoczesnym zachowaniu wymagań poufności – o nowych i
zakańczanych inwestycjach. Tam gdzie jest to praktycznie możliwe, rozważyć należy
umożliwienie uczestnictwa w zgromadzeniu inwestorom, którzy nie mogą przybyć
osobiście, za pośrednictwem łącza wideo, telekonferencji lub innych bezpiecznych metod
interaktywnych.
W okresach pomiędzy dorocznymi zgromadzeniami, dobrą metodą informowania
inwestorów są regularnie organizowane telekonferencje lub transmisje internetowe.
Ponadto coraz częściej używaną formą kontaktu z inwestorami są bezpieczne podstrony na
stronie internetowej podmiotu zarządzającego lub korzystanie z usług dostawców
bezpiecznych stron wymiany danych, za pomocą których inwestorom udostępniane są
dokumenty i ogłoszenia.

3.7.4. Konflikty interesów pomiędzy inwestorami
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Pytanie
W jaki sposób postępować w przypadku konfliktów interesów występujących pomiędzy
inwestorami tego samego funduszu, lub pomiędzy inwestorami różnych funduszy
zarządzanych przez ten sam podmiot?
Wyjaśnienie
Zazwyczaj interesy inwestorów funduszu są w pełni zbieżne, co jednak nie wyklucza
możliwości powstania sytuacji konfliktów interesów. Na przykład, jeżeli inwestycji dokonały
dwa fundusze o różnych datach utworzenia zarządzane przez ten sam podmiot, może
powstać konflikt pomiędzy tymi funduszami (a tym samym pomiędzy ich inwestorami),
dotyczący terminu zakończenia inwestycji lub ewentualnych inwestycji kontynuacyjnych.
Innym przykładem jest sytuacja, w której jeden fundusz zarządzany przez dany podmiot
dokonuje wyjścia z inwestycji i sprzedaje udziały innemu funduszowi zarządzanemu przez
ten sam podmiot. Przedmiotem konfliktu interesów może wówczas być wycena będącej
przedmiotem transakcji spółki portfelowej.
Jeżeli kilku inwestorów funduszu dokonało wraz z podmiotem zarządzającym
współinwestycji w spółce portfelowej, zaistnieć mogą okoliczności, w których interesy tych
inwestorów będą sprzeczne z interesami inwestorów funduszu, którzy takiej
współinwestycji nie dokonali.
Rekomendacja
Jeżeli powstanie sytuacja konfliktu interesów, podmiot zarządzający powinien
przeprowadzić konsultacje z komitetem doradczym inwestorów danego funduszu (lub
funduszy) i – jeżeli może to być pomocne pomimo ograniczonej odpowiedzialności
Inwestorów – uzyskanie ich akceptacji, co do dalszych działań.
W sytuacji, gdy podmiot zarządzający przeprowadza konsultacje z inwestorami na temat
ewentualnego konfliktu interesów, każdy inwestor powinien niezwłocznie ujawnić wszystkie
konflikty interesów, jakie mogą zachodzić między nim a podmiotem zarządzającym lub
pomiędzy nim a innymi inwestorami. Dzięki temu możliwa jest otwarta dyskusja (niemniej z
zachowaniem zobowiązań w zakresie zachowania poufności), która pozwoli na jak najlepsze
zrozumienie stanowiska wszystkich stron i uwzględnienie ich w rozważanych rozwiązaniach.

3.7.5. Komitet doradczy inwestorów
Pytanie
Jaką rolę powinien pełnić komitet doradczy inwestorów (ang. limited partners advisory
committee, „LPAC”)?
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Wyjaśnienie
Komitet doradczy inwestorów (LPAC) jest forum służącym dialogowi pomiędzy podmiotem
zarządzającym a inwestorami. Dobrze działający komitet pomaga we właściwym
zarządzaniu funduszem, podejmując kwestie takie jak konflikty interesów oraz jest
pomocnym źródłem zasobów dla podmiotu zarządzającego. Tak bowiem, jak podmiot
zarządzający dzieli się swoim szerokim doświadczeniem inwestycyjnym ze spółkami
portfelowymi, tak również inwestorzy mogą zapewnić podmiotowi zarządzającemu
użyteczne wsparcie na bazie własnych doświadczeń z zakresu inwestowania za
pośrednictwem funduszy, które przyjąć może formę bardziej szczegółowych informacji
prezentowanych na forum LPAC.
W niektórych systemach prawnych silnie podkreślany jest fakt ograniczonej
odpowiedzialności inwestorów, co oznacza, że nie powinni oni uczestniczyć w zarządzaniu
funduszem, tj. nie powinni być zaangażowani w podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub
zakończeniu inwestycji. Zadania te powinny być realizowane wyłącznie przez podmiot
zarządzający. Członkowie LPAC mogą służyć radą w najlepszym interesie funduszu,
natomiast nie posiadają żadnych obowiązków powierniczych wobec pozostałych
inwestorów.
Rekomendacja
Komitet doradczy inwestorów najlepiej wypełnia swoją funkcję, służąc jako grupa
konsultacyjna dla podmiotu zarządzającego we wszystkich kwestiach mających wpływ na
zarządzanie funduszem. Jest on również organem konsultacyjnym we wszystkich sprawach
związanych z konfliktem interesów i w innych istotnych kwestiach wymienionych
w dokumentach regulujących działalność funduszu. Ponadto postanowienia dokumentów
regulujących działalność funduszu często wymagają zgody komitetu doradczego
inwestorów na działania proponowane w odniesieniu do pewnych zagadnień w zakresie
zarządzania funduszem, włączając konflikty interesów.
LPAC nie powinien jednak stanowić bariery dla bezpośredniej komunikacji pomiędzy
podmiotem zarządzającym a wszystkimi inwestorami funduszu. Na przykład chociaż
komitet doradczy inwestorów może stanowić użyteczne forum dyskusji i informacji
zwrotnej dla podmiotu zarządzającego, propozycje ewentualnych decyzji, które dotyczyć
będą wszystkich inwestorów, powinny być również przedstawione wszystkim inwestorom.
Zapewnienie jak największej użyteczności komitetu doradczego inwestorów dla podmiotu
zarządzającego wymaga dokładnego przemyślenia jego składu, tak by reprezentował on
zrównoważone spektrum poglądów. Poszczególni członkowie LPAC powinni posiadać
odpowiednie doświadczenie w zakresie inwestycji realizowanych za pośrednictwem
funduszy, co umożliwi im pełne uczestnictwo i konstruktywny wkład w prace komitetu.
Rola oraz zasady organizacji komitetu doradczego inwestorów powinny zostać zdefiniowane
w dokumentach regulujących działalność funduszu. Zazwyczaj członkowie LPAC otrzymują
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od funduszu wynagrodzenie oraz są w sposób jednoznaczny zwolnieni ze wszelkich
zobowiązań powierniczych wobec pozostałych inwestorów.
Podmiot zarządzający powinien ustanowić oddzielny komitet doradczy inwestorów dla
każdego utworzonego funduszu.
Komitet doradczy inwestorów pracować powinien w oparciu o dobre zasady zarządzania,
wymagające rozesłania porządku obrad oraz dokumentów z wyprzedzeniem przed każdym
posiedzeniem. Członkowie powinni na samym początku posiedzenia ujawnić ewentualne
konflikty interesów. Z przebiegu obrad sporządzić należy formalny protokół, a następnie
w odpowiednim terminie rozesłać go celem zatwierdzenia. Ponadto protokoły z posiedzeń
mogą być udostępniane wszystkim inwestorom funduszu.
Posiedzenia LPAC odbywać się powinny przynajmniej raz do roku i powinna być również
przewidziana możliwość zwołania dodatkowych posiedzeń komitetu doradczego
inwestorów w innym terminie, na wniosek podmiotu zarządzającego lub któregokolwiek
z inwestorów.
Pracom komitetu przewodniczyć może podmiot zarządzający lub jeden z inwestorów. Firmy
lub nazwiska członków LPAC powinny być podane do wiadomości wszystkich pozostałych
inwestorów. Regulamin powinien również przewidywać możliwość odbycia dyskusji z
wyłączeniem obecności podmiotu zarządzającego.
Liczba członków komitetu doradczego inwestorów powinna być odpowiednia względem
wielkości funduszu, jednak nie zbyt wysoka, tak aby móc zapewnić jednocześnie możliwość
efektywnej dyskusji.
Członkowie LPAC przestrzegać powinni zobowiązania do zachowania poufności przebiegu
obrad komitetu oraz informacji otrzymanych w trakcie jego pracy.

3.7.6. Kluczowi członkowie personelu
Pytanie
Jakie kwestie podejmować powinny postanowienia dokumentów regulujących
działalność funduszu dotyczące kluczowych osób?
Wyjaśnienie
Bardzo ważnym elementem badania due diligence ze strony inwestora, poprzedzającym
jego decyzję o podjęciu zobowiązania wobec funduszu, jest ocena umiejętności
i doświadczenia inwestycyjnego osób, które będą zarządzać funduszem lub pełnić rolę jego
doradcy. Okres działalności funduszu jest długi i może się zdarzyć, że niektórzy kluczowi
członkowie zespołu zarządzającego/doradczego odejdą. Sytuacja taka może istotnie zmienić
pogląd inwestora na jakość kierownictwa/doradców funduszu.
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Rekomendacja
Dokumenty regulujące działalność funduszu powinny wymieniać kluczowe osoby
z podmiotu zarządzającego odpowiedzialne za kierowanie codzienną działalnością
funduszu. Zazwyczaj są to najbardziej doświadczeni pracownicy, których udział
w zarządzaniu danym funduszem ma wielkie znaczenie.
Oczekuje się, iż kluczowe osoby poświęcą niemalże cały czas swojej pracy danemu
funduszowi. Zazwyczaj oznacza to również, że te same osoby spędziły odpowiednio długi
czas z poprzednimi funduszami oraz że będą dostępne – gdy nadejdzie taki moment – do
pracy na rzecz funduszy tworzonych w przyszłości. Podmiot zarządzający może również
uzgodnić z inwestorami, że niektóre z osób wymienionych w postanowieniach dotyczących
kluczowych osób być może nie będą aż tak bardzo zaangażowane w codzienną działalność
funduszu. Idzie za tym zazwyczaj zgoda na mniejsze zaangażowanie czasowe danej osoby.
Dokumenty regulujące działalność funduszu powinny również jednoznacznie określać
konsekwencje oraz procedury, które zastosowane będą w sytuacji, gdy okaże się, iż któraś
z kluczowych osób nie poświęca oczekiwanej ilości czasu na pracę na rzecz funduszu (co
uruchamia postanowienia dotyczące kluczowych osób).
Zazwyczaj uruchomienie postanowień wspomnianych powyżej powoduje czasowe
zatrzymanie biegu okresu inwestycji. Zastosowane wówczas procedury powinny umożliwiać
szybkie rozwiązanie sytuacji. Podmiot zarządzający zazwyczaj informuje niezwłocznie
inwestorów, że zaistniały okoliczności zdefiniowane w klauzuli dotyczącej kluczowych osób
i prezentuje plan działania. Inwestorzy powinni szybko zareagować w celu jego sprawnej
realizacji. Często dokumenty regulujące działalność funduszu zawierają postanowienia
pozwalające na zastąpienie kluczowej osoby inną osobą, tak by nie było potrzeby
stosowania klauzuli. Jeżeli jednak zaistniały już okoliczności prowadzące do jej
uruchomienia, wymiana kluczowej osoby może również stanowić rozwiązanie sytuacji.
Zazwyczaj wymiana kluczowej osoby oraz wznowienie biegu okresu inwestycji wymaga
zgody większości inwestorów uzyskanej w głosowaniu lub decyzji komitetu doradczego
inwestorów. Uczestnictwo inwestorów w takich głosowaniach jest istotne z punktu
widzenia dobrego zarządzania funduszem.

3.8 TRANSAKCJE WTÓRNE
Termin „transakcje wtórne” (ang. „secondaries”) używany jest w branży
private equity w kilku znaczeniach. Pierwsze omówione jest w punkcie
3.8.1. i oznacza przeniesienie udziału w funduszu przez jednego inwestora
na rzecz drugiego, przy czym stroną nabywającą może być inwestor
będący już członkiem funduszu lub inwestor, który dopiero nawiązuje
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współpracę z funduszem. Drugie znaczenie, omówione w punkcie 3.8.2.,
oznacza zbycie kilku inwestycji z portfela funduszu, w ramach pojedynczej
transakcji, na rzecz nowego podmiotu związanego z innymi inwestorami.
Jest to tzw. bezpośrednia wtórna transakcja (ang. „secondary direct”
transaction).
3.8.1. Transakcje wtórne między inwestorami
Pytanie
Jakie procedury stosować należy w przypadku wtórnej sprzedaży udziału inwestora?
Wyjaśnienie
W większości przypadków udziały w funduszu są inwestycjami niepłynnymi (chyba że – co
może się zdarzyć – fundusz przyjął formę spółki publicznej). W okresie działalności funduszu
prawdopodobna jest jednak sytuacja, w której niektórzy inwestorzy chcą lub muszą
sprzedać swe udziały. Potrzeba taka zachodzić może z różnych powodów, niekoniecznie
związanych z wynikami funduszu.
Inwestor planujący zbycie swych udziałów informuje o tym zamiarze podmiot zarządzający,
którego zgoda na taką transakcję jest zazwyczaj wymagana. Przedmiotem troski podmiotu
zarządzającego (oraz pozostałych inwestorów) będzie w szczególności zachowanie
wymogów poufności w celu ochrony interesów funduszu i jego spółek portfelowych.
Dlatego też podmiot zarządzający uzgadnia z zainteresowanym inwestorem zbywającym
listę potencjalnych nabywców (obejmującą często również pozostałych inwestorów
funduszu), którzy następnie proszeni są o przyjęcie zobowiązania do zachowania poufności.
Jeżeli fundusz nie jest podmiotem notowanym w obrocie publicznym, zazwyczaj umowa
transakcji wtórnej zawierana jest bezpośrednio pomiędzy zbywającym i nabywcą udziałów.
Wszystkie istniejące na mocy dokumentów regulujących działalność funduszu prawa
i obowiązki inwestora sprzedającego muszą zostać właściwie przeniesione na kupującego,
tak by zapewnić dalsze sprawne działanie funduszu z nowym właścicielem udziałów.
Dlatego właśnie na każdą tego typu transakcję zgodę wyrazić musi podmiot zarządzający.
Ze swej strony podmiot zarządzający również musi zapewnić właściwą realizację takiej
transakcji, zgodnie z wymogami i procedurami zawartymi w dokumentach regulujących
działalność funduszu oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami
dotyczącymi prawa pierwszeństwa lub – jeżeli mają zastosowanie – przepisami dotyczącymi
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabywca udziałów spełnić musi wszystkie wymagania
związane z uczestnictwem w funduszu.
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W przypadku funduszu z dużą liczbą inwestorów, podmiot zarządzający zwrócić musi uwagę
na zobowiązania wynikające z ogólnych przepisów prawa. Na przykład podmiot
zarządzający rozważyć powinien ograniczenie dopuszczalnej liczby transakcji wtórnych
w jednym roku w celu zachowania zwolnienia funduszu z zakresu regulacji dotyczących
oferty publicznej.
Rekomendacja
Każda transakcja związana z przeniesieniem udziałów pomiędzy inwestorami zazwyczaj
wymaga zgody podmiotu zarządzającego. Aby zapewnić jej uzyskanie, każdy inwestor
poważnie rozważający zbycie swych udziałów w funduszu, powinien jak najszybciej
poinformować o tym podmiot zarządzający. Z kolei podmiot zarządzający zapewnić
powinien, że przestrzegane będą wymogi w zakresie poufności i inne procedury, oraz że
wszystkie wymagane dokumenty zostaną przygotowane przed finalizacją jakiejkolwiek
transakcji.
Podmiot zarządzający i inwestor (lub ich doradcy) powinni omówić, jakie informacje na
temat funduszu i jego inwestycji mogą być przekazane jakim podmiotom, oraz w którym
momencie realizacji transakcji wtórnej. Zgodnie z praktyką oraz zasadami postępowania
w sektorze private equity, ujawnienie takich informacji powinno być (w idealnych
okolicznościach) zsynchronizowane z cyklem sprawozdawczości funduszu w zakresie
informacji finansowych, inwestycyjnych i ogólnych. Podejście takie pomaga zminimalizować
zakres zakłóceń w działalności funduszu, zmniejszyć koszty ponoszone w związku ze
zbyciem oraz zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkim interesariuszom.
W przypadku zbycia jakichkolwiek aktywów, skorzystać należy z usług profesjonalnych
doradców w celu zapewnienia, że zbycie nie narusza istniejących praw oraz prowadzi do
skutecznego przeniesienia wszystkich zobowiązań.
Zazwyczaj koszty związane z transakcją zbycia udziałów nie powinny być ponoszone przez
fundusz, lecz przez zbywcę, nabywcę, lub przez nich wspólnie.

3.8.2. Bezpośrednie wtórne transakcje
Pytanie
Jakie szczególne działania podjąć powinien podmiot zarządzający, przygotowując
a następnie realizując, bezpośrednią transakcję wtórną?
Wyjaśnienie
Wraz z rozwojem dającego coraz więcej możliwości rynku wtórnego private equity oraz
dążeniem do zwiększenia płynności inwestycji w fundusze, inwestorzy mają do dyspozycji
coraz więcej złożonych instrumentów pozwalających na zapewnienie płynności. Zwłaszcza
w czasie bliskim zakończenia okresu działalności funduszu lub w sytuacji, gdy podmiot
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zarządzający przechodzi zmiany zakłócającego jego działalność, podmiot zarządzający lub
inwestorzy mogą dążyć do przyspieszenia realizacji inwestycji poprzez zbycie całego
pozostałego portfela, lub jego znaczącej części, w ramach jednorazowej transakcji
nazywanej bezpośrednią transakcją wtórną.
Czasami transakcje takie przewidują, że podmiot zarządzający nadal zarządzać będzie
sprzedanymi aktywami, co prowadzić może do konfliktu interesów z obecnymi inwestorami
funduszu. Ponadto możliwa jest sytuacja, w której niektórzy inwestorzy otrzymają ofertę
reinwestowania w aktywa będące przedmiotem transakcji, co z kolei prowadzić może do
konfliktu z inwestorami, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w transakcji.
Jeżeli dokumenty regulujące działalność funduszu oraz procedury rozstrzygania sporów
wymagają podjęcia decyzji przez komitet doradczy inwestorów, rola oraz interesy członków
komitetu jako grupy, oraz jako indywidualnych inwestorów, mogą mieć wpływ na to, jakie
będą to decyzje, a następnie jak zostaną one udokumentowane i zatwierdzone. Dokumenty
regulujące działalność funduszu mogą również wymagać bezpośredniego głosowania
wszystkich inwestorów lub opracowania specjalnych mechanizmów transakcyjnych
dających inwestorom wybór między realizacją inwestycji lub jej kontynuacją. Ponadto
niektórzy inwestorzy mogą znaleźć się w sytuacji konfliktu interesów, który jednak nie
dotyczy wszystkich inwestorów funduszu.
Sprzedając aktywa pojedynczo, podmiot zarządzający może skoncentrować się wyłącznie na
realizacji celów w zakresie zwrotu z inwestycji dla spółki portfelowej. Natomiast
w bezpośredniej transakcji wtórnej, w której sprzedawana jest jednorazowo większa liczba
aktywów, istnieje większe prawdopodobieństwo konfliktów interesów, dlatego też
wymagają one zwiększonego nadzoru nad procesem decyzyjnym.
Rekomendacja
Bezpośrednia wtórna transakcja sprzedaży wielu aktywów jednocześnie wymaga
szczegółowego zaplanowania, w celu zidentyfikowania wszystkich potencjalnych konfliktów
interesów, które podmiot zarządzający powinien starannie ocenić, dokładnie
udokumentować i skutecznie rozstrzygnąć zgodnie z niniejszym Kodeksem oraz
obowiązującymi przepisami prawa i dokumentami regulującymi działalność funduszy.
W trakcie realizacji transakcji, podmiot zarządzający powinien być gotowy na pojawienie się
nowych okoliczności, które wymagać mogą zmodyfikowania pierwotnie przyjętego planu.
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3.9 PRZEDŁUŻENIE OKRESU DZIAŁALNOŚCI I LIKWIDACJA
FUNDUSZU
Fundusze zazwyczaj tworzone są na z góry określony czas. Często jednak
dokumenty regulujące działalność funduszu zawierają mechanizmy
pozwalające na wydłużenie tego okresu, jeżeli w pierwotnie
zaplanowanym terminie likwidacji niemożliwa jest realizacja wszystkich
inwestycji, zobowiązań warunkowych lub zobowiązań związanych z
rachunkiem powierniczym (escrow). Proces zarządzania funduszem
powinien zawsze brać pod uwagę takie ograniczenia, a ewentualne
wydłużenie okresu działania funduszu powinno następować tylko w celu
poprawy
możliwego
zwrotu
z inwestycji dla inwestorów w porównaniu ze zwrotem, który byłby
osiągalny w zakładanym terminie likwidacji.
Fundusze, które po terminie zakończenia działalności nadal posiadają
aktywa oraz fundusze, które sprzedały wszystkie spółki portfelowe
i zakończyły działalność przed tym terminem, wchodzą w etap likwidacji.
Działalność funduszu w tym czasie określona jest przepisami prawa,
a kwestie szczegółowe opisane są również w dokumentacji funduszu.
3.9.1. Przedłużenie okresu działalności funduszu
Pytanie
Jakie czynniki rozważyć powinien podmiot zarządzający, oceniając możliwości
przedłużenia okresu działalności funduszu?
Wyjaśnienie
Fundusz zazwyczaj posiada „datę zamknięcia”, co oznacza, że czas jego działalności jest
z góry określony. Może się jednak zdarzyć, iż nie jest możliwe zainwestowanie, zarządzanie
a następnie sprzedaż aktywów we wszystkich spółkach portfelowych w tym zaplanowanym
okresie. Dlatego też – z myślą o maksymalizacji zwrotu z inwestycji dla inwestorów –
dokumenty regulujące działalność funduszu zazwyczaj zawierają mechanizmy oraz określają
warunki przesunięcia terminu likwidacji funduszu o z góry określony czas. Istnieje również
możliwość ustalenia przez podmiot zarządzający i inwestorów kolejnych przedłużeń okresu
działalności funduszu, choć zazwyczaj nie są one już zdefiniowane w konkretnych
postanowieniach regulaminów.
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Rekomendacja
Zawsze, gdy jest to możliwe oraz zgodne z najlepszym interesem inwestorów, podmiot
zarządzający powinien zainwestować środki, i następnie zarządzać i zakończyć wszystkie
inwestycje portfelowe w uzgodnionym okresie działalności funduszu. Jeżeli jednak podmiot
rozważa przedłużenie tego okresu, powinien on jak najszybciej skonsultować się
z inwestorami w celu określenia nowej prawdopodobnej daty likwidacji funduszu,
omówienia konsekwencji przedłużenia planowanego okresu działalności, a zwłaszcza
objaśnienia procesu sprzedaży pozostałych spółek portfelowych. Jeżeli proponowane
przesunięcie terminu likwidacji wykracza poza uzgodnione wcześniej postanowienia,
Podmiot zarządzający i inwestorzy powinni wspólnie uzgodnić wymagany okres
przedłużenia, nową strukturę opłat za zarządzanie w tym okresie oraz wszelkie inne
warunki. Podmiot zarządzający powinien upewnić się, że posiada odpowiednie zasoby
pozwalające na kontynuację zarządzania funduszem w najlepszym interesie inwestorów
w tym dodatkowym czasie, przy uwzględnieniu wszystkich zmodyfikowanych warunków
finansowych i umownych.

3.9.2. Likwidacja funduszu
Pytanie
Na czym polega likwidacja funduszu?
Wyjaśnienie
Likwidacja funduszu oznacza ogólnie sprzedaż wszystkich pozostałych aktywów funduszu
i wykorzystanie przychodów z tego tytułu do spłaty zobowiązań funduszu. Wszelkie środki
pieniężne (lub inne aktywa) pozostałe po spłacie zobowiązań są następnie wypłacane
inwestorom w ramach jednej wypłaty końcowej. Wszystkie zobowiązania inwestorów
wobec funduszu, które zostały zadeklarowane lecz nie zostały przez fundusz wykorzystane
(tzn. nie zostały wpłacone), ulegają unieważnieniu. W niektórych systemach prawnych
konieczne jest również utworzenie odpowiednich rezerw na ewentualne prawdopodobne
zobowiązania mogące jeszcze powstać w przyszłości. W każdym przypadku likwidacja
funduszu jest procesem wymagającym odpowiedniej staranności w celu ochrony funduszu,
inwestorów i podmiotu zarządzającego przed nieakceptowalnymi roszczeniami, które
mogłyby pojawić się już po likwidacji.
Rekomendacja
W chwili rozpoczęcia likwidacji, podmiot zarządzający (lub inny likwidator) powinien
dokonać szczegółowej oceny ryzyka powstania roszczeń wobec funduszu i zapewnić
utworzenie odpowiedniej rezerwy, w postaci określonej kwoty zdeponowanej na rachunku
powierniczym (escrow) lub w formie postanowień o wstrzymaniu/zwrocie części wypłat
(clawback) na pewien okres po zakończeniu działalności funduszu, które wykorzystać
będzie można na spłatę takich zobowiązań. W obu przypadkach kwoty te obejmować
powinny również część zysków należną podmiotowi zarządzającemu (ang. carried interest).
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3.9.3. Dokumenty regulujące funkcjonowanie funduszu
Pytanie
Jakie postanowienia zawierać powinny postanowienia funduszu odnośnie likwidacji?
Wyjaśnienie
Uprawnienia i obowiązki podmiotu zarządzającego w trakcie likwidacji (jeżeli to podmiot
działa w tej roli) zazwyczaj określone są w regulaminach funduszu i – w większości
systemów ustawodawczych - podlegają szczegółowym wymaganiom prawnym. Ważnym
jest, by postanowienia te były wyczerpujące i jednoznaczne, zmniejszając w ten sposób
prawdopodobieństwo wystąpienia sporów.
Rekomendacja
Regulaminy regulujące funkcjonowanie funduszu powinny zawierać postanowienia
dotyczące następujących kwestii związanych z likwidacją:
• uprawnienia podmiotu zarządzającego do sprzedaży inwestycji funduszu;
• zakres odpowiedzialności inwestorów oraz innych podmiotów posiadających udział
w zyskach funduszu po zakończeniu likwidacji;
• postanowienia o depozycie powierniczym lub wstrzymaniu/zwrocie części wypłat na
pokrycie ewentualnych roszczeń w przyszłości.

3.10 ZARZĄDZANIE WIELOMA FUNDUSZAMI
Odnoszący sukcesy rynkowe podmiot zarządzający często kieruje pracą
kilku funduszy na tym samym rynku. Sytuacja ta prowadzić może do
konfliktu interesów i utrudniać podmiotowi działanie w najlepszym
interesie każdego z funduszy pod jego zarządem.
3.10.1.

Konflikty interesów

Pytanie
Jak postępować powinien podmiot zarządzający w sytuacji konfliktu interesów pomiędzy
funduszami, którymi zarządza?
Wyjaśnienie
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W sytuacji, gdy jeden podmiot zarządzający kieruje kilkoma funduszami, narażony on jest
na konflikt interesów. Na przykład, jeden z funduszy może dążyć do zakupu inwestycji
sprzedawanej przez inny fundusz zarządzany przez ten sam podmiot; bądź też w spółce
portfelowej, w której zainwestowały dwa różne fundusze, pojawi się możliwość inwestycji
kontynuacyjnej, którą jednak wykorzystać może tylko jeden z nich.
Konflikt powstać może również w sytuacji, gdy kilka funduszy posiada udziały w tej samej
spółce portfelowej i pojawia się możliwość ich sprzedaży. Zbycie udziałów w danym
terminie może nie być w najlepszym interesie wszystkich tych funduszy (na przykład gdy
warunki nabycia tych udziałów dla jednego funduszu były takie, że ich sprzedaż w danym
momencie oznaczałoby poniesienie straty, podczas gdy drugiemu funduszowi sprzedaż taka
mogłaby przynieść zysk).
Rekomendacja
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie dalszych kroków, podmiot zarządzający
powinien w pierwszej kolejności starać się rozwiązać wszelkie konflikty interesów przy
pomocy komitetów doradczych inwestorów (LPAC) obu funduszy. Podmiot powinien
również ustanowić procedury służące szybkiej identyfikacji, ujawnieniu i rozstrzygnięciu
konfliktów. Przepisy takie powinny znaleźć się w dokumentacji funduszu.
Ponadto istnieć mogą wymagania regulacyjne dotyczące konfliktu interesów (np.
dyrektywa ZAFI). Obowiązkiem zarządzających funduszami jest znajomość oraz zachowanie
zgodności z tymi przepisami.

3.10.2.

Tworzenie nowych funduszy

Pytanie
Kiedy podmiot zarządzający utworzyć powinien kolejne fundusze?
Wyjaśnienie
Jeżeli podmiot zarządzający zbyt szybko utworzy nowy fundusz o podobnej strategii
inwestycyjnej, może to mieć negatywny wpływ na interesy inwestorów funduszu już
istniejącego. Oznacza to, że podmiot zarządzający może mieć problemy z pełną realizacją
polityki inwestycyjnej pierwszego funduszu, co zmniejszy przychody dla jego inwestorów.
Ponadto sytuacja, w której inwestycja w spółce portfelowej jest dzielona między dwa różne
fundusze, może prowadzić do konfliktu interesów.
Opłaty za zarządzanie wcześniej utworzonymi funduszami zazwyczaj maleją w chwili, gdy
znacząca część ich kapitału została już zainwestowana lub gromadzone są środki na
utworzenie nowego funduszu.
Rekomendacja
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Podmiot zarządzający nie powinien tworzyć nowego funduszu dopóki kapitał funduszu już
istniejącego nie został w znaczącej części opłacony przez inwestorów i/lub zainwestowany.
Dokumantacja funduszu powinna określać konkretne limity zezwalające na rozpoczęcie
marketingu lub zamknięcie nowego funduszu.
Podmiot zarządzający powinien unikać dokonywania inwestycji w jednej spółce portfelowej
ze środków dwóch lub więcej funduszy, którymi zarządza. Jeżeli jednak do takiej sytuacji
dochodzi, podmiot zarządzający powinien uwzględnić zasady postępowania podane
w punkcie 3.7.4. „Konflikty interesów dotyczące inwestorów”.

3.11 WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO

Na potrzeby niniejszego punktu przyjęto, że termin „kierownictwo”
oznacza tych członków zarządu lub komitetu wykonawczego, którzy
w ramach podmiotu zarządzającego mają kompetencje wykonawcze, wraz
z
innymi
pracownikami,
którzy
współpracują
z
nimi
w celu realizacji strategii biznesowej podmiotu. W tym rozumieniu
obowiązki kierownictwa w zakresie zarządzania obejmują: skuteczną
realizację strategii podmiotu oraz zarządzanie ryzykiem i zgodnością
z właściwymi wymaganiami regulacyjnymi i standardami branżowymi.
Podmiot zarządzający ma za zadanie zapewnić zasoby odpowiednie do
realizacji strategii inwestycyjnej, zarządzania funduszem oraz kierowania
swą ogólną działalnością w pełnej zgodności z właściwymi przepisami,
wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz innych zobowiązań
umownych wobec inwestorów.
3.11.1.

Ład korporacyjny w odniesieniu do podmiotu zarządzającego

Pytanie
Czym charakteryzuje się ład korporacyjny w branży private equity i w przypadku
podmiotu zarządzającego?
Wyjaśnienie
W sektorze private equity wyróżnić można kilka poziomów zagadnień związanych z ładem
korporacyjnym.
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Po pierwsze, podmiot zarządzający powinien posiadać swe własne wewnętrzne procedury i
procesy w zakresie ładu korporacyjnego, które powinny być przedmiotem regularnej oceny
pod kątem ich skuteczności. Częstotliwość i poziom szczegółowości takiej oceny zależeć
będzie od wielkości i złożoności struktury organizacyjnej podmiotu, liczby
i rodzaju inwestorów, zakresu geograficznego działalności i szeregu innych czynników.
Po drugie, wyróżnić należy poziom ładu korporacyjnego samego funduszu, którego cechy
podmiot zarządzający powinien rozważyć zarówno na etapie tworzenia struktury funduszu,
jak i w całym okresie jego działalności. Chociaż inwestorzy nie uczestniczą w zarządzaniu
funduszem, odgrywają oni jednak rolę w podejmowaniu niektórych decyzji, na przykład
decyzji o odsunięciu podmiotu od zarządzania funduszem (tzw. rozwód z orzeczeniem winy
lub bez orzekania o winie), zatwierdzaniu zmian w regulaminach funduszu lub decyzji
o jego likwidacji, itp.
Ponadto grupa inwestorów pełnić może rolę członków komitetu doradczego inwestorów
(LPAC, patrz punkt 3.7.5.). Inwestorzy zasiadający w komitecie zazwyczaj proszeni są
o rozważenie kwestii związanych z ewentualnymi konfliktami interesów, przepisami
dotyczącymi kluczowych pracowników, zatwierdzania wycen, itp. komitet doradczy
odgrywa więc pewną rolę w zarządzaniu funduszem, jednakże uczestnictwo w tych
procesach nie jest ograniczone jedynie do członków komitetu; jak już wspomniano
powyżej, wszyscy inwestorzy mają do odegrania pewną rolę w kierowaniu funduszem.
Dobry ład korporacyjny oznacza, że konflikty interesów nie powinny być pozostawiane do
rozstrzygnięcia wyłącznie podmiotowi zarządzającemu. Konflikt interesów powstać może
w wielu różnorodnych sytuacjach, na przykład kiedy podmiot zarządzający (lub jego
pracownicy) posiadają udziały w spółce rekomendowanej funduszowi na inwestycję
portfelową; kiedy pracownicy podmiotu dokonują współinwestycji z funduszem; kiedy
podmiot zarządza wieloma funduszami i konieczne jest dokonanie alokacji inwestycji
pomiędzy kilka z nich; itp.
Czasami konflikty interesów powstają pomiędzy inwestorami, na przykład kiedy niektórzy
inwestorzy posiadają więcej niż jedną inwestycję w funduszach zarządzanych przez
podmiot, a zwłaszcza jeżeli ci sami inwestorzy dysponują większością głosów na forum
komitetu doradczego. Konflikty interesów dotyczące inwestorów omówione zostały
dokładniej w punkcie 3.7.4. Chociaż inwestorzy nie mają względem siebie wzajemnie
obowiązków powierniczych, rolą podmiotu zarządzającego jest skuteczne rozstrzygnięcie
powstałych konfliktów interesów, przy zapewnieniu sprawiedliwego traktowania wszystkich
inwestorów i jednoczesnym działaniu w najlepszym interesie funduszu jako całości.
Po trzecie, podmiot zarządzający nie może również zapominać o ładzie korporacyjnym
w spółce portfelowej. Po dokonaniu inwestycji konieczna jest regularna ocena skuteczności
tego aspektu działalności spółki. Częstotliwość i poziom szczegółowości tej oceny zależy od
specyfiki samej spółki. Kwestie te zostały omówione dokładniej w punkcie 3.4.4.
Rekomendacja
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Podmiot zarządzający powinien wdrożyć oraz monitorować procesy i procedury ładu
korporacyjnego swojej organizacji. Nadzór ten powinien obejmować kwestie niezależności
(na przykład rozdzielenie funkcji realizacji zadań od funkcji oceny osiągniętych wyników
tych zadań), z uwzględnieniem wielkości i specyfiki działalności podmiotu. Procesy te
powinny zostać omówione na forum komitetu doradczego inwestorów a także
zaprezentowane wszystkim inwestorom.
Podmiot zarządzający powinien zapewnić udział inwestorów w zarządzaniu funduszem
poprzez ustanowienie komitetu doradczego inwestorów (LPAC) oraz poprzez organizację
regularnych spotkań z inwestorami i zapewnienie wysokiej jakości sprawozdań
i komunikacji.
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 3.4.4., podmiot zarządzający powinien
również współpracować ze spółkami portfelowymi w celu ustanowienia skutecznych
programów monitoringu, które jako minimum zapewniać powinny ocenę wszystkich
elementów ładu korporacyjnego przynajmniej raz do roku.

3.11.2.

Zadaniem kierownictwa jest stworzenie właściwego środowiska
nadzoru

Pojęcie „środowiska nadzoru” wprowadzono w celu zapewnienia
jednolitych mechanizmów regulacyjnych we wszystkich sektorach usług
finansowych. Środowisko nadzoru obejmuje całokształt różnorodnych
mechanizmów ochronnych, często nazywanych „działaniami kontrolnymi”,
mających na celu zapewnienie, że wszelkie działania podejmowane
w imieniu danego podmiotu przyczyniają się do realizacji jego
zdefiniowanych celów. Innymi słowy, działania te nie mogą przynosić
danemu podmiotowi szkody, ani też służyć celom innych podmiotów.
Działania te obejmują: ustalone procesy decyzyjne; dokumentowanie
zgodności z tymi procesami; oraz rozdział funkcji i mechanizmów nadzoru
(sprawozdawczość, audyt finansowy, audyt operacyjny, nadzór nad
depozytariuszem/powiernikiem, nadzór regulacyjny).
Pytanie
W jaki sposób kierownictwo ustanowić powinno środowisko nadzoru?
Wyjaśnienie
Zadaniem kierownictwa jest zapewnienie, by w całym
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podmiocie zarządzającym

pracownicy rozumieli i realizowali postulat uczciwości i etycznego postępowania w firmie
oraz we wszystkich spółkach portfelowych. Cel ten skutecznie osiągnąć można
wprowadzając wysokie standardy ładu korporacyjnego.
Rekomendacja
Kierownictwo powinno zdefiniować i wdrożyć odpowiedni system zarządzania i nadzoru,
biorąc pod uwagę wielkość oraz złożoność struktury organizacyjnej firmy i jej działalności.
Najważniejsze elementy tego systemu powinny być zakomunikowane pracownikom oraz
stosowane konsekwentnie i skutecznie. Ponadto konstruując taki system podmiot
zarządzający powinien uwzględnić wymagania regulacyjne (w tym przepisy dyrektywy ZAFI,
tam, gdzie mają one zastosowanie do podmiotu zarządzającego), które narzucają pewne
elementy środowiska nadzoru.

3.11.3.

Kierownictwo ponosi odpowiedzialność za czynności kontrolne i
nadzór

Pytanie
W jaki sposób kierownictwo realizuje swe zadania w zakresie działań kontrolnych
i nadzoru?
Wyjaśnienie
Działania kontrolne i nadzór stanowią mechanizmy ochronne dla procesów biznesowych
i finansowych, pomagając w zapobieganiu ewentualnym lub wykrywaniu zaistniałych
błędów i braków.
W dobrze zarządzanej organizacji wszyscy członkowie kierownictwa są świadomi znaczenia
kontroli i czują się odpowiedzialni za sprawowanie właściwego nadzoru
w swoich obszarach kompetencyjnych. Ponadto przekazują oni wiedzę o istotności tych
działań członkom swojego zespołu. Kontrola i nadzór nie należą do zadań tylko jednej
jednostki w ramach organizacji (na przykład działu zgodności, ryzyka czy finansów).
Ważnym jest, by wszyscy członkowie kierownictwa to rozumieli i przykładali odpowiednią
wagę do czynności w tym zakresie.
Rekomendacja
Jedną z najlepszych praktyk kierownictwa jest dokonywanie regularnej oceny zarówno
struktury, jak i skuteczności działania systemu kontroli i nadzoru. Wszelkie wnioski z takiej
oceny i ewentualne konieczne działania korygujące powinny zostać przedyskutowane
a następnie zweryfikowane na odpowiednio wysokim poziomie struktury kierownictwa
podmiotu zarządzającego.
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3.11.4.

Zadaniem kierownictwa jest ustanowienie procedur oceny i
zarządzania ryzykiem

Pytanie
Jakie procedury ustanowić należy w zakresie odpowiedniej bieżącej oceny ryzyka?
Wyjaśnienie
Ocena ryzyka obejmuje: określenie właściwego poziomu ryzyka akceptowalnego dla danej
organizacji; identyfikację ryzyka prawnego, handlowego i reputacyjnego; ocenę
skuteczności działań i mechanizmów zmierzających do zmniejszenia i kontroli ryzyka
w określonych obszarach; ocenę, czy poziom nadal utrzymującego się ryzyka mieści się
w limitach akceptowalnych dla organizacji; oraz odpowiednie kalibrowanie mechanizmów
zmierzających do zmniejszenia i kontroli
ryzyka. Podmiot zarządzający działa
w szybko zmieniającym się otoczeniu, dlatego też skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga
regularnej i aktualizowanej na bieżąco oceny kwestii strategicznych i operacyjnych.
Wiele obszarów związanych z ryzykiem dotyczy bardzo szczegółowych i często
skomplikowanych zagadnień technicznych. Podmiot zarządzający może wymagać pod tym
względem pomocy zewnętrznych specjalistów, na przykład w dziedzinie ryzyka prawnego,
marketingowego/PR, podatkowego, regulacyjnego, ryzyka operacji skarbowych oraz ryzyka
związanego z przestępstwami finansowymi, relacjami pracowniczymi i technologiami
informatycznymi.
Rekomendacja
Ocena ryzyka powinna być procesem regularnym i realizowanym na bieżąco. Jego celem
jest identyfikacja, pomiar, monitorowanie oraz zmniejszanie poziomu ryzyka. Ocena ta
powinna opierać się na specjalistycznym osądzie podmiotu zarządzającego popartym
analizami i pomiarami ilościowymi. W ocenę ryzyka zaangażowani powinni być członkowie
kierownictwa wyższego szczebla, a jej zakres musi obejmować ryzyka zarówno na poziomie
funduszu, jak i podmiotu zarządzającego.
Wszelkie nowe procesy i procedury wprowadzane w podmiocie zarządzającym powinny
przejść analizę porównującą związane z nimi koszty i korzyści oraz badającą ich ewentualne
konsekwencje regulacyjne.
Wprowadzenie w organizacji jakiejkolwiek nowej struktury lub procedury powinno opierać
się na założeniu, że większość procesów w przedsiębiorstwie musi zawierać mechanizm
aktywnej oceny i zmniejszania ryzyka. Dlatego też wprowadzanie procedur częściowo
polegać będzie na dokładnym poznaniu rozwiązań już istniejących. Zasada ta ma szczególne
zastosowanie do firm private equity, które zazwyczaj dysponują bardzo dobrymi systemami
oceny i obniżania poziomu ryzyka zintegrowanymi w ramach stosowanych przez nich
procesów decyzji inwestycyjnych.
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Mając do czynienia z rodzajem ryzyka, do oceny którego podmiot zarządzający nie posiada
odpowiednich kompetencji w ramach firmy, powinien on skorzystać z pomocy
zewnętrznych specjalistów.

3.11.5.

Zasoby ludzkie

Pytanie
Jakie obowiązki ma podmiot zarządzający w zakresie zasobów ludzkich?
Wyjaśnienie
Pracownicy i inne osoby zatrudniane przez podmiot zarządzający stanowią niezwykle ważne
zasoby. Właściwe zarządzanie w tej dziedzinie jest warunkiem udanego wdrożenia polityki
inwestycyjnej funduszu.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zawsze zapewnić odpowiednią liczbę i kompetencje
pracowników dla wypełnienia swych obowiązków wobec wszystkich funduszy znajdujących
się pod jego zarządem. Pracownicy powinni być przydzieleni do odpowiednich zadań.
Podmiot zarządzający powinien wdrożyć procesy zarządzania zasobami ludzkimi w celu
realizacji właściwych funkcji administracyjnych (takich jak odprowadzanie podatków
dochodowych i składek na ubezpieczenie społeczne). Ponadto podmiot stworzyć powinien
politykę szkolenia i rozwoju pracowników oraz polityki i procedury zapewniające zgodność z
przepisami o zatrudnieniu.
Podmiot zarządzający powinien również wdrożyć zasady wymagające od pracowników
postępowania we właściwy i profesjonalny sposób.
Podmiot zarządzający powinien zadbać o stworzenie właściwych planów w zakresie sukcesji
pracowników, tak by jakość i doświadczenie kluczowego personelu były zawsze na
wymaganym poziomie. Ponadto podmiot powinien zatrudnić osoby z odpowiednimi
umiejętnościami na potrzeby zarządzania relacjami z inwestorami.
Kwestie związane z zapewnieniem różnorodności zasobów ludzkich nabierają coraz
większego znaczenia, również dla urzędów regulacyjnych. Podmiot zarządzający powinien
więc być przygotowany do starannego rozważenia tego kryterium przy opracowywaniu
polityki pracowniczej.

3.11.6.

Systemy motywacyjne

Pytanie
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W jaki sposób podmiot zarządzający powinien motywować swoich pracowników?
Wyjaśnienie
Współpraca z właściwie umotywowanym zespołem ma ogromne znaczenie dla sukcesu
działalności podmiotu zarządzającego. Dzięki odpowiedniej polityce pozwalającej na
utrzymanie stabilnego i lojalnego zespołu, podmiot ma dużą szansę na osiągniecie lepszych
wyników własnych i wyższego zysku dla inwestorów.
Wymagania dyrektywy ZAFI stanowią, iż zarządzający funduszami powinni zapewnić, by ich
polityka i praktyka w zakresie wynagrodzeń sprzyjały właściwemu i skutecznemu
zarządzaniu ryzykiem i nie zachęcały do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilem,
zasadami lub regulaminami powierzonych im funduszy. Innymi słowy, dyrektywa ZAFI i/lub
inne przepisy regulacyjne mające zastosowanie do podmiotu zarządzającego, mogą mieć
wpływ na strukturę wynagrodzeń. Zadaniem podmiotu jest zapewnienie pełnej zgodności z
tymi wymaganiami.
Zauważyć należy, iż również społeczność inwestorów coraz częściej dokonuje oceny praktyki
w dziedzinie wynagrodzeń pod katem ich zgodności z przepisami i zasadami określonymi w
dyrektywie ZAFI i podobnych aktach prawnych.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednie
wynagrodzenie. Istotnym czynnikiem kształtującym strukturę systemu wynagrodzeń jest
zapewnienie, by gwarantowała ona zgodność interesów pracownika, podmiotu
zarządzającego oraz inwestorów funduszu. Ponadto struktura wynagrodzeń powinna
promować właściwe postawy wobec ryzyka i zarządzania ryzykiem. Podmiot zarządzający
powinien zapewnić, iż zysk z jego inwestycji w funduszu (ang. carried interest) i związane z
nim mechanizmy miały zrównoważoną strukturę, pozwalającą na odpowiednie
motywowanie oraz utrzymanie zespołu i kluczowych pracowników przez cały okres
działalności funduszu. Ponadto podmiot zarządzający powinien stworzyć zasady określające
dozwolony zakres partycypacji poszczególnych pracowników w zysku w chwili gdy osoba
taka zrezygnuje z pracy w podmiocie zarządzającym.

3.11.7.

Zasoby finansowe

Pytanie
Jakie środki finansowe utrzymywać powinien podmiot zarządzający?
Wyjaśnienie
Zgodnie z przepisami regulacyjnymi obowiązującymi podmiot zarządzający (w tym
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dyrektywą
ZAFI, jeżeli ma ona zastosowanie) oraz wszelkie inne podmioty, za
pośrednictwem których podmiot jest uprawniony lub sprawuje zarządzanie funduszem,
podane mogą być wymagania zakresie adekwatności kapitałowej. Na przykład dyrektywa
ZAFI obecnie wymaga, by kapitał własny (oraz środki pieniężne lub inne aktywa płynne)
przekraczał pewne wartości progowe obliczane względem ustalonych kosztów stałych
i wysokości aktywów zarządzanych przez podmiot. Ponadto zarządzający funduszem
posiadać musi środki na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
w formie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej lub dodatkowych rezerw kapitałowych.
Istotnym jest, by planowanie finansowe podmiotu zarządzającego zapewniało poziom
zasobów pozwalający na skuteczną działalność i wdrożenie polityk inwestycyjnych we
wszystkich funduszach i przez cały okres ich działalności. Jest to szczególnie ważne
w świetle faktu, iż opłaty za zarządzanie zazwyczaj maleją w miarę zbliżania się do terminu
likwidacji funduszu.
Niektórzy inwestorzy w ramach badania due diligence wnioskować mogą o przedstawienie
informacji dotyczącej zasobów finansowych podmiotu zarządzającego, zanim jeszcze
podejmą jakiekolwiek zobowiązania wobec funduszu.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający utrzymywać powinien odpowiedni poziom zasobów finansowych,
pozwalający mu na skuteczną działalność przez cały okres istnienia wszystkich funduszy
znajdujących się pod jego zarządem.
Ponadto podmiot powinien wdrożyć wewnętrzne procedury sprawozdawczości finansowej,
pozwalające mu na skuteczne bieżące monitorowanie jego sytuacji finansowej.
Podmiot zarządzający powinien również być przygotowanym do udzielania informacji na
temat swej sytuacji finansowej.

3.11.8.

Wydzielenie aktywów funduszu

Pytanie
Czy podmiot zarządzający powinien przyjąć konkretne rozwiązania w zakresie oddzielenia
inwestycji funduszu od jego własnych środków finansowych?
Wyjaśnienie
Jeżeli podmiot zarządzający stanie się niewypłacalny lub wytoczone zostanie przeciw niemu
postępowanie prawne, zasadniczego znaczenia nabiera właściwa ochrona aktywów, które
posiada lub kontroluje on w imieniu funduszu, tak by nie zostały one wykorzystane na
zaspokojenie ewentualnych roszczeń wobec samego podmiotu.
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Każdy podmiot zarządzający funduszem na podstawie zezwolenia uzyskanego na mocy
dyrektywy ZAFI wyznaczyć powinien depozytariusza, który wypełnia trzy podstawowe
zadania (zgodnie z artykułem 21 dyrektywy): monitorowanie przepływów pieniężnych,
przechowywanie aktywów oraz ogólny nadzór nad działalnością zarządzającego funduszem
inwestycyjnym. W ujęciu bardzo ogólnym, rolą depozytariusza jest ochrona aktywów
funduszu poprzez monitorowanie, by żadne aktywa (w postaci środków pieniężnych lub
innej) nie zostały wprowadzone lub wyprowadzone z funduszu bez odpowiedniego
udokumentowania każdej transakcji.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający wprowadzić musi odpowiednie rozwiązania zapewniające, by aktywa
funduszu były zawsze oddzielone od jego własnych aktywów.
Jeżeli podmiot dokonuje tego poprzez umieszczenie aktywów funduszu u zewnętrznego
depozytariusza, powinni oni podpisać odpowiednią pisemną umowę, a podmiot powinien
upewnić się, że depozytariusz zapewni właściwą ochronę tych aktywów.
Firmy zarządzające działające na podstawie zezwolenia ZAFI powinny zapewnić, by ich
wewnętrzne procedury spełniały wymagania dyrektywy w zakresie wyznaczenia
depozytariusza.

3.11.9.

Procedury i organizacja

Pytanie
Jakie jeszcze procedury i mechanizmy organizacyjne wdrożyć powinien podmiot
zarządzający?
Wyjaśnienie
Skuteczna działalność podmiotu zarządzającego w dużej mierze zależy od zastosowania
ogólnych zasad ładu korporacyjnego i dobrego zarządzania. Nie może on jednak zapomnieć
o kilku kwestiach specyficznych dla działalności w sektorze private equity.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający wdrożyć powinien procedury dotyczące następujących kwestii
(wymienionych poniżej w dowolnej kolejności):
• osobista działalność inwestycyjna pracowników podmiotu oraz osób z nimi
powiązanych oraz – w razie konieczności – zawieranie przez nich transakcji
z partnerami, którzy są również kontrahentami podmiotu zarządzającego;
• podejmowanie decyzji o inwestycjach w spółkach docelowych oraz zbywanie spółek
portfelowych w imieniu funduszy;
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• przechowywanie (oraz – jeżeli jest to konieczne – poufne zniszczenie) dokumentów
i zapisów;
• zlecanie istotnych funkcji podmiotom zewnętrznym (ang. outsourcing) – zwłaszcza
jeżeli fakt ten może mieć wpływ na zarządzanie funduszami;
• zasady antykorupcyjne, zapobieganie praniu pieniędzy oraz innym rodzajom
przestępstw finansowych;
• wymagania przepisów antymonopolowych, zwłaszcza w dziedzinie zmowy
przetargowej (ang. bid-rigging);
• zapewnienie kontynuacji działania przedsiębiorstwa podmiotu w razie przerwy
w jego działalności gospodarczej;
• wymagania w zakresie ubezpieczenia w celu ochrony zarówno podmiotu, jak
i funduszy pod jego zarządem; na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności
członków zarządu lub członków rad nadzorczych spółek portfelowych; i/lub
ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej;
• ochrona funduszu oraz podmiotu zarządzającego w przypadku odejścia kluczowych
pracowników;
• wszelkie inne procedury wymagane przepisami regulacyjnymi, np. FATCA lub
dyrektywą ZAFI.

3.11.10.

Przeglądy i kontrola wewnętrzna

Pytanie
Jakiego rodzaju przeglądy i kontrole wewnętrzne ustanowić powinien podmiot
zarządzający w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów inwestorów oraz
spełnienia postanowień zawartych porozumień?
Wyjaśnienie
Powierzając funduszowi swój kapitał i – koniec końców - „zamrażając” go w perspektywie
średnio lub długookresowej, inwestorzy obdarzyć muszą podmiot zarządzający dużym
zaufaniem. Najlepszym zapewnieniem bezpieczeństwa inwestycji oraz mechanizmem
kontroli dla inwestora jest regularny przepływ informacji, komunikacja oraz bezpośrednie
spotkania z członkami kierownictwa podmiotu zarządzającego. Ponadto powinny jednak
istnieć formalne procedury upewniające inwestorów, że spełniane są postanowienia
zawartych porozumień oraz obowiązujących przepisów prawa.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający ustanowić powinien wewnętrzne procedury przeglądu, które dadzą
pewność jego kierownictwu, że spełniane są warunki porozumień z każdym inwestorem
oraz właściwe wymagania prawne.
Odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie tych procedur spoczywać powinna na
członku kierownictwa wyższego szczebla o odpowiednim zakresie kompetencji
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i niezależności, oraz dysponującego wystarczającymi zasobami.

3.11.11.

Kierownictwo odpowiedzialne jest za informacje tworzone
przez organizację, jej systemy informatyczne oraz procesy
komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy

Pytanie
Jakie zadania ma do spełnienia kierownictwo podmiotu w zakresie informacji?
Wyjaśnienie
Z punktu widzenia podmiotu, skuteczne zarządzanie zależy od zdolności jego
poszczególnych pracowników do podejmowania decyzji opartych na rzetelnych
informacjach. Dokładność, terminowość i istotność informacji wykorzystywanej
w procesach decyzyjnych ma w związku tym ogromne znaczenie.
Przedsiębiorstwa tworzą bardzo wiele informacji na temat: klientów i rynków;
historycznych, bieżących i przewidywanych wyników finansowych i niefinansowych;
wydajności i produktywności; oraz na temat ryzyka i zarządzania ryzykiem. Jednym
z kluczowych zadań managerów podmiotu zarządzającego jest zapoznanie się i zrozumienie
danych i informacji zarządczych tworzonych na poziomie spółki portfelowej. Analiza
i ocena tych informacji ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania jednoznacznego obrazu
sytuacji spółki portfelowej i jako takie stanowią podstawę najskuteczniejszego z możliwych
trybu zarządzania spółką portfelową na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
Rekomendacja
Kierownictwo powinno zapewnić, że tworzona przez organizację informacja jest:
•
•
•
•

gromadzona rzetelnie;
jasna i jednoznaczna;
przechowywana w sposób bezpieczny, z zachowaniem poufności;
dostępna terminowo oraz dostarczona we właściwym formacie.

Pytanie
Jakie zadania ma do spełnienia kierownictwo podmiotu w zakresie systemów
informatycznych?
Wyjaśnienie
Prowadzenie działalności gospodarczej opiera się obecnie w dużym stopniu na aktualnych
technologiach informatycznych stosowanych do zapisywania, przechowywania,
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przetwarzania oraz prezentowania informacji. Zapewnienie odpowiednich do potrzeb,
sprawnych i właściwie zabezpieczonych systemów informatycznych ma zasadnicze
znaczenie dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Rekomendacja
Kierownictwo podmiotu zarządzającego powinno dokonywać regularnych przeglądów
skuteczności, zabezpieczenia oraz niezawodności systemów informatycznych
wykorzystywanych przez firmę. Podobne zasady postępowania powinny być przyjęte wobec
systemów informatycznych wykorzystywanych przez zewnętrznych dostawców Podmiotu.
Pytanie
Jak postępować powinno kierownictwo podmiotu w dziedzinie komunikacji?
Wyjaśnienie
Kierownictwo podmiotu zarządzającego prowadzi zarówno komunikację wewnętrzną,
w ramach organizacji, oraz zewnętrzną – z inwestorami, doradcami i innymi
interesariuszami.
Na przykład kierownictwo podmiotu powinno informować swych pracowników o strategii
oraz planowanych wynikach firmy. Natomiast inwestorzy i - w razie potrzeby - inni
interesariusze otrzymywać powinni regularnie aktualizowane sprawozdania i inne
informacje.
Rekomendacja
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna powinna:
• opierać się na dokładnych informacjach i ich uczciwej interpretacji;
• być jasna, jednoznaczna i zaprezentowana w sposób odpowiedni dla docelowych
odbiorców;
• być terminowa.
Na wniosek Invest Europe członkowie stowarzyszenia powinni dostarczyć dane na temat
własnych organizacji oraz zarządzanych przezeń spółek portfelowych. Informacje te
wykorzystywane są w sposób zagregowany i anonimowy.
Do dobrej praktyki należy wyznaczenie członka kierownictwa podmiotu jako osoby
odpowiedzialnej za realizację strategii PR.

3.11.12.

Komunikacja zewnętrzna

Pytanie
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W jaki sposób kierownictwo podmiotu prowadzić powinno komunikację zewnętrzną
z szerszym kręgiem interesariuszy?

Wyjaśnienie
Lepsze zrozumienie przez opinię publiczną branży private equity, jej metod działania oraz
realnego wkładu w wyniki całej gospodarki, zwiększa możliwości sektora do przyciągnięcia
kapitału do obiecujących projektów inwestycyjnych. Szerszy zakres komunikacji zapewni
lepszą znajomość specyfiki tej działalności.
Gwałtowny rozwój inwestycji private equity w ostatnim dziesięcioleciu oznacza, że coraz
więcej osób zatrudnionych jest obecnie w przedsiębiorstwach będących własnością lub
kontrolowanych przez podmioty z tej branży. Jeszcze większa liczba osób znajduje się pod
rosnącym wpływem tego sektora, jako interesariusze spółek portfelowych. Sytuacja ta
wymaga większego stopnia przejrzystości oraz szerszego zakresu informacji przekazywanych
przez poszczególne podmioty zarządzające oraz branżę private equity jako całość.
Kiedy podmiot zarządzający dokonuje inwestycji w spółce portfelowej lub wdraża w niej
nową strategię bądź program zmian, potrzeba komunikacji z interesariuszami
przedsiębiorstwa jest jeszcze większa. Stanowi ona integralny i ważny element procesu
kreowania wartości, gdyż wspiera pozyskiwanie przez podmiot poparcia oraz wyznaczanie
wspólnych interesów na rzecz skutecznej realizacji jego strategii i celów biznesowych.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający posiadać powinien odpowiednią strategię komunikacji, dostosowaną
do specyfiki i skali jego działalności. Pierwszym krokiem jest stworzenie strony internetowej
prezentującej aktualne informacje na temat podmiotu zarządzającego i jego inwestycji.
Prowadzona przez podmiot strona internetowa zawierać powinna następujące informacje:
• opis firmy oraz kluczowych elementów jej organizacji;
• prezentację członków kierownictwa oraz specjalistów inwestycyjnych wyższego
szczebla;
• wielkość oraz strategię inwestycyjną poszczególnych funduszy;
• listę dokonanych inwestycji, z podaniem następujących informacji na temat każdej
spółki portfelowej:
- datę rozpoczęcia inwestycji,
- datę zakończenia inwestycji,
- branżę,
- link do witryny internetowej spółki portfelowej;
• polityka w zakresie odpowiedzialnego inwestowania;
• komunikaty prasowe publikowane przez podmiot zarządzający;
117

• dane kontaktowe na potrzeby public relations.
Przygotowując powyższe informacje do publikacji, podmiot powinien również uwzględniać
lokalne wymagania w zakresie przejrzystości informacyjnej.

3.11.13.

Przejrzystość rynku – Dział Invest Europe ds. Statystyki i
Analiz (Invest Europe Research and Data)

Pytanie
W jaki sposób członkowie Invest Europe powinni pracować na rzecz przejrzystych reguł w
sektorze private equity?
Wyjaśnienie
Rozwój sektora private equity sprawił, iż jego działalność przyciągnęła zwiększoną uwagę
opinii publicznej. Politycy i urzędy regulacyjne nawołują o zwiększoną przejrzystość działań
podmiotów w tej branży. Proponowane są również inicjatywy regulacyjne, które wymagają
od wszystkich uczestników tego rynku, tzn. podmiotów zarządzających
i inwestorów, działania w oparciu o udokumentowaną i dostępną wszystkim informację.
Zazwyczaj zadanie to jest ułatwione gdy podmioty rynkowe mają dostęp do rzetelnej
i cieszącej się zaufaniem bazy danych zebranych przez organizację o charakterze
niekomercyjnym. W branży private equity działa wielu dostawców takich danych, mających
do dyspozycji różne zasoby. Wszyscy oni polegają na informacjach przekazywanych
dobrowolnie, przede wszystkim przez podmioty zarządzające.
Biorąc pod uwagę, iż Invest Europe jest organizacją służącą jako forum współpracy
pomiędzy podmiotami zarządzającymi i inwestorami, jej Dział ds. Statystyki i Analiz jest
w szczególnie korzystnej sytuacji umożliwiającej gromadzenie, analizę i rozpowszechnianie
danych dotyczących wszystkich istotnych elementów sektora private equity w całej Europie.
Dążąc do wykorzystania tych możliwości, Dział ds. Statystyki i Analiz opiera swą pracę na
informacjach dostarczanych przez wszystkie organizacje członkowskie. Zebrane dane
dostępne są wyłącznie w formie zagregowanych sprawozdań w celu zachowania poufności
danych wejściowych. Sprawozdania nie są wykorzystywane w celach komercyjnych. Zakres
gromadzonych danych obejmuje: informacje o pozyskiwaniu środków na utworzenie
funduszy (z podaniem kategorii i struktury geograficznej inwestorów); informacje
o inwestycjach i dezinwestycjach; dane o osiąganych wynikach wykorzystywane do
tworzenia wskaźników odniesienia (ang. benchmarks) na poziomie funduszy i poziomie
spółek portfelowych; dane o wpływie ekonomicznym dotyczące zatrudnienia i wyników
osiąganych przez spółki portfelowe.
Rekomendacja
Inwestorzy i podmioty zarządzające powinni kształtować swe relacje umowne w sposób
umożliwiający przekazywanie informacji do Działu Invest Europe ds. Statystyki i Analiz.
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Ponadto powinni oni zachęcać inne podmioty rynku private equity do promowania Invest
Europe jako rzetelnego dostawcy danych cieszących się zaufaniem uczestników rynku,
środowiska akademickiego i urzędów regulacyjnych.

3.11.14.

Pomoc zewnętrzna

Pytanie
Z jakich jeszcze zasobów korzystać powinien podmiot zarządzający?
Wyjaśnienie
Podmioty zarządzające różnią się między sobą pod względem wielkości
i doświadczenia, lecz żaden z nich raczej nie dysponuje wystarczającymi zasobami
wewnętrznymi, by samodzielnie rozstrzygać każdą kwestię jaka może pojawić się w jego
działalności. W wielu systemach prawnych utworzenie i prowadzenie działalności funduszu
często wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
Rekomendacja
Podmiot zarządzający powinien pozyskać pomoc specjalistyczną i techniczną jeżeli jest to
konieczne do wypełniania jego zadań. Niemal zawsze dotyczy to doradztwa w dziedzinie
prawa, podatków i rachunkowości, a czasami konieczne jest również skorzystanie z usług
innych konsultantów (np. w dziedzinie ochrony środowiska, nauki, technologii lub spraw
społecznych).

3.11.15.

Monitorowanie ładu korporacyjnego w podmiocie zarządzającym

Pytanie
Jakie kwestie interesować będą potencjalnych inwestorów w czasie badania due
diligence dotyczącego procedur zarządczych podmiotu zarządzającego?
Wyjaśnienie
Badanie due diligence podmiotu zarządzającego realizowanego przez potencjalnego
inwestora w trakcie, na przykład, gromadzenia środków finansowych funduszu, rozważy
szczegółowo kilka kwestii dotyczących sposobu działania podmiotu. Zakres due diligence w
tej dziedzinie obejmuje zazwyczaj:
• procesy ładu korporacyjnego, a także kulturę i wartości organizacji;
• polityki i procedury (w tym dotyczące odpowiedzialnego inwestowania);
• procesy dotyczące dokonywania i zakańczania inwestycji oraz procesy decyzyjne
dotyczące spółki portfelowej;
• procesy sprawozdawcze;
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• procesy dotyczące zachowywania zgodności oraz zarządzania ryzykiem;
• plany awaryjne na wypadek przerwy w działalności;
• sposoby zarządzania i rozstrzygania konfliktów interesów (najprawdopodobniej
również w odniesieniu do konfliktów pomiędzy pracownikami a podmiotem,
stronami trzecimi a podmiotem, pomiotem a inwestorami funduszu, oraz pomiędzy
inwestorami).
Rekomendacja
Istotne jest stworzenie podstawowego zespołu, zazwyczaj skupiającego przedstawicieli
wszystkich obszarów operacyjnych w podmiocie zarządzającym, który dokonywać będzie
regularnego przeglądu wniosków o informację kierowanych do podmiotu przez inwestorów
na temat procesów, polityk i systemów kontroli obowiązujących w jego firmie. Zadbać
należy, by informacja dostarczana inwestorom była aktualna i regularna.
Najlepiej, jeżeli informacja ta przechowywana jest w formie elektronicznej, w formacie
pozwalającym na szybkie przygotowanie odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz –
w miarę możliwości – zgodnym z formatem stosowanym przez inwestora.
Podmiot zarządzający powinien prowadzić pisemne zapisy dokumentujące, jaka informacja
została przekazana każdemu z inwestorów i kiedy. Wspomniany zespół powinien analizować
treść i wyrażać zgodę na nowe wnioski ze strony inwestorów, oraz na wnioski o informacje,
które nie były dotąd przekazywane. Jeżeli jest to praktyczne możliwe, podmiot zarządzający
powinien dokonywać oceny rodzaju, szczegółowości i ilości dostarczanych informacji
względem wskaźników porównawczych dla firm do niego podobnych, gdyż przejrzystość
danych oraz gotowość do ich dostarczenia może być jednym z kryteriów wykorzystanym
przez inwestora w chwili decyzji, który podmiot otrzyma alokację jego kapitału.
Pytanie
Jak często podmiot zarządzający powinien dokonywać oceny swych procedur zarządczych
pod kątem ich skuteczności? Jak często podobny przegląd powinien być przeprowadzany
na poziomie funduszu i spółek portfelowych?
Wyjaśnienie
Sektor private equity podlega ciągłej ewolucji. Na znaczeniu zyskują kwestie związane
z ochroną zasobów naturalnych, względami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG),
które coraz częściej stają się integralną częścią wszystkich aspektów działalności podmiotu
zarządzającego. Ewolucji podlega również formalne środowisko regulacyjne, nie tylko
w oparciu o inicjatywy prawne takie jak dyrektywa ZAFI czy FATCA, lecz również
w związku ze zmianami mającymi wpływ na ład korporacyjny i ogólny zakres obowiązków.
Wszystkie te nowe standardy kształtują oczekiwania inwestorów względem firm
zarządzających funduszami, bez względu na to, czy mają one bezpośrednie zastosowanie
w działalności danego podmiotu zarządzającego.
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Rekomendacja
Procedury i procesy zarządcze podmiotu zarządzającego powinny podlegać regularnej
ocenie pod kątem tego, jak skutecznie realizują one wymagania istniejących standardów
i przepisów prawnych, czy są aktualne oraz czy zostały właściwie wdrożone i są
konsekwentnie stosowane.

121

