RYNEK KAPITAŁOWY

Formy pozyskiwania kapitału
przez spółki akcyjne
M ilada Czajkowska

Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego, jaki nastąpił w ciągu kilku ostatnich lat
w Polsce, przyniósł ze sobą nowe formy inwestowania kapitału oraz spowodował
pojawienie się nowych instrumentów finansowych.
iedocenianym dotychczas na polskim rynku instrumentem finansowym są cieszące
się coraz większą popularnością kwity de,1, l pozytowe, zwane popularnie ADR-ami lub
GDR-ami. Pozwalają one na lokowanie środków
kapitałowych przez zagranicznych inwestorów
w polskie papiery wartościowe.

Pojęcie kwitu depozytowego,
i jego charakterystyka
Pojęcie „kwit depozytowy" jest dosłownym tłumaczeniem z języka angielskiego określenia depositary receipt. Polska doktryna prawna i ekonomiczna nie wykształciła bowiem jeszcze jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji tego wyrażenia.
Kwitem depozytowym przyjęło się nazywać
dokument inkorporujący zarówno prawo własności jednej lub wielu akcji spółki, której siedziba znajduje się w innym państwie niż to,
w którym wyemitowano kwity depozytowe opiewające na j e j akcje, jak i wszelkie prawa, przywileje i obowiązki wynikające z prawa własności tych akcji.
Zdefiniowanie pojęcia kwitu depozytowego
jest tym trudniejsze, iż kwity depozytowe emitowane są za granicą, z punktu widzenia spółki,
i z tego względu należy ich definicję odnosić do
prawa obowiązującego w miejscu emisji. Najbardziej popularne Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR) stanowią w świetle prawa amerykańskiego 1 papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na zagranicznym rynku kapitałowym, reprezentujące akcje spółki mającej siedzibę poza państwem, w którym siedzibę ma
emitent ADR-u (USA). Kwity depozytowe wykazują zatem wiele cech zbliżonych do świadectw
1
2

depozytowych wystawianych w Polsce ze względu na zdematerializowany obrót papierami
wartościowymi. Istotna różnica między nimi
polega jednak na tym, że świadectwa depozytowe stanowią potwierdzenie prawa własności
papieru wartościowego (np. akcji) i nie mogą
być przedmiotem samodzielnego obrotu, tak
jak ma to miejsce w przypadku kwitów depozytowych.

Rodzaje kwitów depozytowych
Kwity depozytowe mogą być klasyfikowane
według różnych kryteriów. Biorąc pod uwagę
kryterium miejsca emisji i miejsca obrotu kwitami, można wyróżnić Amerykańskie Kwity
Depozytowe (ADR) oraz Globalne Kwity Depozytowe (GDR). Pierwsze z nich są emitowane
na rynku amerykańskim z przeznaczeniem
dla tamtejszych inwestorów, drugie zaś mogą
być przedmiotem obrotu na kilku światowych
rynkach kapitałowych jednocześnie. Obrót nimi odbywa się przede wszystkim na londyńskiej i luksemburskiej giełdach papierów wartościowych.
Poza wymienionymi rodzajami kwitów występuje ich na świecie o wiele więcej 2 , lecz popularność wśród inwestorów, a co za tym idzie
znaczenie i skala obrotu pozostałymi kwitami
depozytowymi, jest niewielka.
Kwity depozytowe mogą być przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz
obrotu niepublicznego. Publiczny obrót nimi może zaś odbywać się na rynku giełdowym lub pozagiełdowym.
Kolejnym kryterium podziału kwitów jest sposób ich emisji, który może mieć dwojaki charakter. Bezpośrednim emitentem kwitów depozyto-

Na przykład Singapurskie Kwity Depozytowe (SDR), Europejskie Kwity Depozytowe (EDR).
§ 2 Securities Act of 1933.
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wych, czyli podmiotem wystawiającym kwit
i wprowadzającym go do obrotu, jest zagraniczny bank depozytowy, nabywający od spółki
określoną liczbę akcji w celu ich zdeponowania
i wyemitowania na ich podstawie kwitów.
Nabycie przez bank akcji spółki może nastąpić w porozumieniu z nią bądź też bez takiego
porozumienia. Pierwszy sposób określany jest
jako emisja sponsorowana, realizowana z inicjatywy spółki i zgodnie z jej wolą, natomiast
drugi sposób - jako emisja niesponsorowana.
Przeprowadzenie emisji sponsorowanej wymaga zawarcia między spółką a bankiem depozytowym umowy, nazywanej umową depozytową.

Cele emisji kwitów depozytowych
Kwity depozytowe stanowią nowoczesny instrument finansowy pozwalający na pozyskanie
zagranicznego kapitału inwestycyjnego przez
spółkę, na której akcje wystawiane są kwity, bez
konieczności bezpośredniego uczestnictwa w danym rynku kapitałowym. Konstrukcja kwitów depozytowych opiera się bowiem na założeniu, iż
z jednej strony podmioty poszukujące efektywnego kapitału nie muszą dokonywać emisji papierów wartościowych na rynkach obcych, wykorzystując rodzime regulacje prawne, z drugiej zaś
strony inwestor zagraniczny uzyskuje, zgodną
z prawem jego miejsca zamieszkania, gwarancję
zwrotu zainwestowanych środków.
Do dodatkowych korzyści, jakie niesie spółce
emisja kwitów depozytowych, należy zaliczyć
rozszerzenie grona akcjonariuszy o dużych inwestorów zagranicznych oraz podmioty instytucjonalne, a także zwiększenie płynności akcji
spółki na rynku lokalnym.
Kwity depozytowe odgrywają także dużą rolę
w procesach prywatyzacyjnych, gdy wydzielona
część sprzedawanych akcji grupowana jest w transzy przeznaczonej dla inwestorów zagranicznych.
Do najlepszych przykładów można tu zaliczyć
prywatyzację Banku Gdańskiego, Banku Handlowego oraz KGHM Polska Miedź, co oznacza, że
największe transakcje prywatyzacyjne dokonane
dotychczas w Polsce przez Skarb Państwa odbyły
się z wykorzystaniem kwitów depozytowych.
Wykorzystanie emisji kwitów depozytowych w procesie
prywatyzacji na przykŁadzie prywatyzacji
Telekomunikacji Polskiej SA.
Spółka Telekomunikacja Polska S A powstała w 1991 roku
z przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej
Poczta Polska, Telegraf i Telefon. Wszystkie akcje nowo powstałej spółki zostały objęte przez Skarb Państwa. We
wrześniu 1997 roku Rada Ministrów wyraziła zgodę na prywatyzację Telekomunikacji Polskiej SA przez sprzedaż
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części akcji połączoną z podwyższeniem kapitału akcyjnego w trybie publicznej oferty na rynkach krajowym i międzynarodowym. Publiczna oferta sprzedaży akcji Telekomunikacji Polskiej SA była jedną z największych w historii polskiego rynku kapitałowego. Objęła 15 proc. kapitału spółki, czyli 210 000 000 akcji. Oferta podzielona została na
dwie części: ofertę polską i ofertę zagraniczną. Oferta zagraniczna objęła 10 proc. całkowitej liczby akcji spółki
i przeznaczona została dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy oprócz akcji mogli także nabywać kwity depozytowe reprezentujące akcje TP SA
W celu emisji kwitów depozytowych3 TP S.A. zawarła z bankiem depozytowym (The Bank of New York) umowę depozytową. Na mocy postanowień przedmiotowej umowy bank depozytowy zobowiązał się wyemitować kwity depozytowe
w zamian za akcje TP SA zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powiernik
(Bank Polska Kasa Opieki SA) dla banku depozytowego.
Umowa określała ponadto mechanizm deponowania akcji
dla potrzeb emisji kwitów depozytowych, wycofywania kwitów, sposobu wykonywania praw z akcji stanowiących podstawę do emisji kwitów depozytowych oraz przekazywania
posiadaczom kwitów przychodów wynikających z realizacji
tych praw f ich wymiany na waluty wymienialne, zasady wykonywania prawa głosu akcjami stanowiącymi podstawę
emisji kwitów, zakaz nabywania kwitów depozytowych przez
osoby krajowe w rozumieniu Prawa dewizowego11 oraz inne
postanowienia.
W wykonaniu postanowień wskazanej umowy bank depozytowy wyemitował Globalne Kwity Depozytowe opiewające
na akcje Telekomunikacji Polskiej SA Oferta ta skierowana została do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych,
czyli osób prawnych posiadających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są osobami amerykańskimi w rozumieniu regulacji Sc, oraz Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (inwestorzy instytucjonalni posiadający lub zarządzający aktywami, o wartości co najmniej 100 milionów USD, w postaci papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty nie powiązane z nimi
kapitałowo), o których mowa w przepisie 144d. Po dokonaniu dystrybucji kwitów depozytowych przez bank depozytowy zostały one dopuszczone do notowań na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.
Emisja kwitów depozytowych przeprowadzona przez Telekomunikację Polską SA pozwoliła na pozyskanie zagranicznego kapitału inwestycyjnego przez spółkę oraz ujawniła
duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi
papierami wartościowymi.
ł

Szczegółowe informacje dotyczące Telekomunikacji Polskiej SA oraz oferty
sprzedaży jej akcji i kwitów depozytowych zawarte są w Prospekcie Sprzedaży Akcji Telekomunikacji Polskiej SA dostępnym w domach maklerskich.
"Ustawa z 2 grudnia 1994 roku - Prawo dewizowe (Dz.U Nr 136, póz. 703
z późnym.).
c
Akt wykonawczy do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,
określający tryb i warunki przeprowadzania ofert sprzedaży papierów wartościowych poza terytorium USA.
* Rute 144, akt wykonawczy do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
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Zastosowanie przez daną spółkę kwitów depozytowych w procesie prywatyzacji pozwala jej zyskać doświadczenie na międzynarodowym rynku kapitałowym, nawiązać pierwsze kontakty
w środowisku inwestorów instytucjonalnych oraz
profesjonalnie zaprezentować spółki potencjalnym akcjonariuszom.
Kwity depozytowe wykorzystywane są również jako element fuzji lub przejęć spółek. Polskim przykładem konsolidacji kapitału za pomocą kwitów depozytowych było połączenie
Banku Gdańskiego SA. z Bankiem Inicjatyw
Gospodarczych S.A., których GDR-y notowane
były na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.

między bankiem depozytowym a spółką. Bank
depozytowy, niezależnie od rodzaju emisji, zawsze jest podmiotem prawa obcego.
Drugim bankiem zaangażowanym w emisję
kwitów depozytowych jest bank powiernik (Custodian], mający siedzibę w tym samym państwie co spółka. Jego funkcja polega na świadczeniu wobec banku depozytowego usługi faktycznego deponowania akcji spółki. Przedmiotem depozytu są zatem akcje spółki wcześniej
zakupione przez bank depozytowy w celu wyemitowania na ich podstawie kwitów depozytowych.
W ramach istniejącej umowy z bankiem depozytowym bank powiernik przelewa na prowadzony przez siebie rachunek papierów wartościowych kwoty pieniężne należne z tytułu dywiMechanizm emisji kwitów
dend. Ponadto dokonuje wszelkich innych czynPrzeprowadzenie programu emisji kwitów de- ności, do których jest zwyczajowo zobowiązany
pozytowych wymaga równoczesnego zaangażo- wobec posiadacza rachunku papierów wartowania kilku podmiotów. Obok bowiem emitenta ściowych.
akcji i inwestorów występuNabycie przez zagraniczje tutaj bank depozytowy, Posiadacz kwitu depozytowego WlOŻe nego inwestora kwitu depobank powiernik oraz sze- ż dać umorzenia ^witu / wydania zytoweg° wyemitowanego
reg innych podmiotów wy.,, . , , 1 , 1 .. przez bank depozytowy nie
konujących funkcje o cha- W Zamian akcji Spółki lub zbyć kwit powoduje pOWStama więzi
rakterze technicznym, ma- depozytowy na giełdzie lub na rynku prawnej między spółką a injące na celu zapewnienie pozagieldowym.
westorem. Inwestor nie wysprawnej organizacji i przestępuje bowiem wobec spółbiegu całego programu. Rola banku depozyto- ki emitującej akcje jako jej akcjonariusz,
wego (Depositary) w procesie emisji kwitów poleAkcjonariuszem jest przez cały okres, w jaga na tym, iż z jednej strony nabywa on akcje kim akcje pozostają zdeponowane, bank depospółki (na rynkach pierwotnym lub wtórnym), zytowy, który wykonuje prawa z akcji w sposób
stając się jej akcjonariuszem, a z drugiej strony określony w umowie z nabywcą kwitów depozyna podstawie nabytych akcji wystawia za grani- towych. Posiadacz kwitu depozytowego może żącą kwity depozytowe i oferuje je inwestorom.
dać umorzenia kwitu i wydania w zamian akcji
W przypadku emisji sponsorowanej umowa spółki lub zbyć kwit depozytowy na giełdzie lub
depozytowa zawierana między bankiem depo- na rynku pozagiełdowym. Jest także uprawniozytowym a spółką określa szczegółowe warunki, ny do otrzymywania dywidendy (uczestniczy
na jakich następuje nabycie i zdeponowanie ak- w zyskach spółki zagranicznej). Bank depozytocji spółki przez bank, oraz zasady wyemitowa- wy, na którego rachunek papierów wartościonia przez niego za granicą kwitów depozyto- wych prowadzony przez bank powierniczy zowych. W przypadku zaś emisji niesponsorowa- staje przekazana kwota dywidendy, przekazuje
nej brak jest jakichkolwiek powiązań umownych ją posiadaczom kwitów.
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Emisja kwitów depozytowych
przez polskie spółki

towych, ustawodawca wprowadził dla niej obowiązek uzyskania zgody KPWiG na zawarcie
umowy depozytowej z bankiem depozytowym.
Podstawową regulację prawną w zakresie do- Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli liczba wystapuszczalności emisji kwitów depozytowych przez wianych kwitów depozytowych ma inkorporopolskie spółki akcyjne zawierają przepisy ustawy wać prawa do nie więcej niż 25 proc. liczby akz 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym ob- cji danej spółki. Wyrażając zgodę komisja okrerocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, śla z reguły warunki, jakie muszą być spełnione
póz. 754 z późn.zm.). Artykuł 96 powołanej ustawy w związku z objęciem akcji spółki publicznej
stanowi, iż za zgodą Komisji Papierów Wartościo- programem emisji kwitów depozytowych. Realiwych i Giełd emitent papiezacja tych warunków porów wartościowych dopusz- Kwttem depozytowym przyjęło się na- winna zostać zapewniona
czonych do publicznego obro- zywać dokument inkorporujący za- przez zawarcie odpowiedtu może zawrzeć umowę, na r<jwno prawo wlaSHOŚCi jednej lub nich postanowień w urnomocy której poza granicami
.;
^.. m. ^ . . ^.^ wie depozytowe,. PrzedJ
Rzeczypospolitej Polskie] wy. , . .
,
,
.
.. miot umowy między społstawiane będą papiery warto- Znajulije Się W innym państwie niż ^ą a bankiem depozytościowe w związku z wyemito- to, W którym wyemitowano kwity de- wym obejmuje bowiem
wanymi przez niego papiera- pozytowe Opiewające na jej akde, jak w szczególności: oznacze™;
,.,—4.„^„;—™,^ (kwity
n„.^4.„ dej„
j p a pi erow wartościomi wartościowymi
n e
*
atrajOw
/raaw,
prgw%e
»
oto^
^związku z który^
pozytowe). Przepis ten reguluje zasady wprowadzania Wiązki Wynikające Z prawa wlasno- mi wystawiane są kwity
depozytowe, liczbę i roprzez polskie spółki publicz- śd tych akcji.
ne papierów wartościowych
dzaj kwitów depozyto(zazwyczaj akcji) na międzynarodowe rynki kapi- wych, liczbę papierów wartościowych przypatałowe przy wykorzystaniu kwitów depozytowych. dających na jeden kwit, zasady i warunki nabyZastosowanie programu emisji kwitów depozy- wania przez bank depozytowy papierów wartotowych w przypadku spółek prawa polskiego mo- ściowych spółki, oznaczenie banku powiernika,
że dotyczyć sytuacji, gdy spółka publiczna prze- zasady zbywania przez bank depozytowy paprowadza nową emisję akcji, adresując ofertę jej pierów wartościowych będących podstawą eminabycia w całości bądź w części do inwestorów za- sji kwitów depozytowych. Bank depozytowy nagranicznych, gdy w przypadku pierwszej oferty bywając akcje polskiej spółki w celu wystawiepublicznej część oferowanych akcji przeznaczona nia kwitów depozytowych obowiązany jest przezostaje do nabycia przez podmioty zagraniczne, strzegać przepisów ustawy z 14 czerwca 1991 r.
lub sytuacji gdy podmiot zagraniczny nabywa ak- 0 spółkach z udziałem zagranicznym (j.t. Dz.U.
cje spółki w publicznym obrocie regulowanym. Nr 26, póz. 143 z późn.zm.).
W pierwszym i drugim przypadku dochodzi do
Objęcie wyodrębnionej części akcji spółki
emisji sponsorowanej, natomiast w przypadku programem emisji kwitów depozytowych powotrzecim jest to emisja sponsorowana tylko wów- duje konieczność ich zarejestrowania na jedczas, gdy wystawienie kwitów depozytowych na- nym rachunku papierów wartościowych prowastępuje na mocy umowy między spółką a emiten- dzonym przez bank powiernik na rzecz
tem kwitów. W programie emisji kwitów depozy- 1 w imieniu banku depozytowego. Na gruncie
towych mogą być wystawiane zarówno GDR-y, jak prawa polskiego bankiem powiernikiem może
i ADR-y, gdyż przepisy ustawy nie wskazują, jaki być tylko taki bank, który prowadzi rachunki
rodzaj kwitów ma być przedmiotem emisji.
papierów wartościowych, lub bank prowadzący
Jeżeli spółka publiczna zamierza wziąć działalność maklerską na mocy zezwolenia
udział w emisji sponsorowanej kwitów depozy- KPWiG.

Masz p r o b l e m ? Z a d z w o ń
Jeżeli po przeczytaniu artykułów zamieszczonych w „Prawie Przedsiębiorcy"
mają Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z Działem Łączności z Czytelnikami.
Kierownik Działu Łączności z Czytelnikami PAWEŁ STAWISKI

w. 530-42-86, ta 530-40-30,
prawoprzedsiebiorcy @ infor.pl
•li.UU) P R Z E D S I Ę B I O R C Y :\R 50/2000
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Zmiany polskich uregulowań prawnych
dotyczących kwitów depozytowych
Obecnie trwają zaawansowane prace legislacyjne nad zmianą ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, póz. 754 z późn.zm.).
W odniesieniu do kwitów depozytowych istota
proponowanych zmian polega na ustawowym
zdefiniowaniu pojęcia kwitu depozytowego oraz
zaliczeniu go expressis verbis do katalogu papierów wartościowych. Nowe brzmienie art. 3 ust. l
ustawy wskazuje bowiem, że „papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są akcje, prawa
do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak również inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub
obcego". Natomiast zmieniony art. 4 pkt 23 ustaA wy określa, iż przez kwit depozytowy należy rozumieć papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego3
lub państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu albo akcjami wyemitowanymi poza tym terytorium, albo
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z akcjami wyemitowanymi poza
tym terytorium - na podstawie pisemnej umowy z emitentem akcji zapewniającej: możliwość zamiany tego papieru wartościowego na
akcje w proporcji określonej w umowie, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki
z akcji lub ich równowartości oraz możliwość
A
wydania przez właściciela tego papieru wartościowego jego wystawcy wiążącej dyspozycji co
do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Ponadto w zmienionej treści art. 89 ust. l ustawy
rozszerzony został katalog wyjątków od zasady
przymusu dokonywania wtórnego obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu
publicznego na rynku regulowanym poprzez
wskazanie, że odstąpienie od tej zasady jest możliwe również w przypadku przenoszenia papierów
wartościowych w wykonaniu umowy, na mocy której zostały wystawione kwity depozytowe.
W związku z powyższym wtórny obrót tymi papierami wartościowymi może odbywać się zarówno
na rynku regulowanym, jak i poza tym rynkiem.
W zmienionej treści art. 96 ustawy zawarto
podstawę prawną emisji kwitów depozytowych.
3

Trzeba wiedzieć

Znaczenie kwitów depozytowych jako instrumentu finansowego służącego pozyskiwaniu kapitału zagranicznego
staje się obecnie coraz bardziej doniosłe. Umożliwiają
one polskim spółkom łatwy dostęp do zagranicznych rynków kapitałowych, a z drugiej strony pozwalają na zaspokojenie coraz większego zainteresowania polskich inwestorów inwestycjami w papiery wartościowe spółek zagranicznych.
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Istota zmiany przedmiotowego przepisu polega
w szczególności na ustawowym wskazaniu możliwości emisji tzw. polskich kwitów depozytowych,
do tej pory możliwość taką przewidywały bowiem
akty wykonawcze do ustawy.
Obecnie zarówno emitent akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, który ma siedzibę
na terytorium RP, może zawrzeć umowę, na mocy której poza terytorium RP wystawiane będą
kwity depozytowe na jego akcje, jak i emitent
z siedzibą poza granicami RP może zawrzeć
umowę, na mocy której na terenie RP lub poza jej
granicami wystawiane będą kwity depozytowe
na jego akcje. Działania te nie wymagają zgody
KPWiG, która przewidziana była w przepisach
dotychczas obowiązujących.
Proponowane zmiany szerzej niż dotychczas
regulują problematykę prawną kwitów depozytowych, co jak można się domyślać, jest wyrazem
coraz większej popularności i roli, jaką kwity depozytowe zaczynają odgrywać na polskim rynku
kapitałowym.
Należy jeszcze dodać, iż w związku z wejściem w życie l stycznia 2001 roku ustawy z 19
listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, póz. 1178) traci moc ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym, której
przepisy znajdowały zastosowanie do banku
depozytowego w procesie emisji kwitów depozytowych.
Od 2001 roku należy zatem, w przedmiotowym zakresie, brać pod uwagę przepisy ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, póz. 754 z późn.zm.).
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Przez państwo członkowskie wg art. 4 pkt 20 projektu należy rozumieć państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii
Europejskiej.
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