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SPÓŁKI | Najbardziej efektywnym sposobem ochrony przed próbą wrogiego przejęcia jest technika tzw. białego rycerza. 
W sytuacji zagrożenia może pojawić się kontrwzywający – podmiot, który zaoferuje akcjonariuszom inną (najczęściej wyższą) 
cenę za akcje lub z innych powodów takie przejęcie będzie lepszym rozwiązaniem dla spółki.

Ostatnia walka białego rycerza, 
czyli obrona przed wrogim przejęciem

Prawnicy, jak i ekonomiści 
starają się zdefiniować, czym 
w istocie jest wrogie przejęcie. 
Wskazuje się przede wszyst-
kim na definicje związane 
z konfliktem o kontrolę właści-
cielską w spółce kapitałowej, 
sporze akcjonariuszy, próbach 
zmiany strategii biznesowej 
spółki, a nawet celowi w posta-
ci wchłonięcia spółki przejmo-
wanej przez wzywającą do 
sprzedaży jej akcji. Istotą 
wrogiego przejęcia nie jest 
jednak konflikt, a podejmowa-
ne próby obrony przed prze-
jęciem – zarówno przez za-
rząd, jak i dotychczas rządzą-
cych akcjonariuszy. I to 
właśnie takie działania impli-
kują, że nowy akcjonariusz jest 
traktowany jako nieprzyjazny 
lub nawet działający na szko-
dę. Jednak można wyobrazić 
sobie również wrogie przeję-
cie, które ma na celu uzdro-
wienie sytuacji w spółce – np.: 
zmianę nieefektywnego, a 
popieranego przez większo-
ściowego akcjonariusza zarzą-
du – wszak wobec takich 
działań również podejmowana 
jest obrona, celem zachowania 
status quo. Wpływ potencjal-
nego przejęcia na działalność 
spółki nie powinien być zatem 
brany pod uwagę przy definio-
waniu wrogiego przejęcia, taka 
ocena może zostać dokonana 
tylko przez pryzmat wzajem-
nego nastawienia aktualnego 
większościowego akcjonariu-
sza i podmiotu aspirującego 
do tego miana.

Zarysowana problematyka 
może dotyczyć zarówno spół-
ek publicznych, jak i niepu-
blicznych. Kryterium to jed-

nak dla przebiegu przejęcia z 
perspektywy prawnej nie ma 
szczególnego znaczenia, 
oprócz oczywistej transpa-
rentności walki akcjonariuszy 
w spółkach notowanych, 
związanej z ujawnieniami i 
raportami wymaganymi od 
tych podmiotów. Polski rynek, 
dość młody i niedoświadczo-
ny w tej dziedzinie, widział 
tylko jedną udaną próbę 
wrogiego przejęcia – przeję-
cie W. Kruk S.A. przez Vistula 
& Wólczanka S.A.  Transfer 
akcji był możliwy z uwagi na 
świetne przygotowanie do 
ofensywy nowego akcjonariu-
sza, jak i brak odpowiednich 
działań podejmowanych 
w  trakcie trwania wezwania 
przez akcjonariuszy i zarząd 
W. Kruk S.A.

Jakie narzędzia 
do użycia

Instrumentarium ochrony 
przed wrogim przejęciem 
może mieć bowiem charakter 
pierwotny, jak i wtórny. 
W  pierwszym przypadku 
spółka formułuje ład korpora-
cyjny, strukturę prawną i orga-
nizacyjną w sposób uniemoż-
liwiający szybkie i trwałe na-
bycie znacznego pakietu akcji 
lub wykonywanie prawa głosu 
z tych akcji. W szczególności w 
spółkach niepublicznych (a w 
niewiele mniejszym zakresie 
również w spółkach publicz-
nych) możliwe jest uprzywile-
jowanie prawa głosu akcji 
głównego właściciela, nadanie 
indywidualnych uprawnień 
akcjonariuszowi do powoły-
wania członków organu nad-

zoru, zwiększenie większości 
wymaganych dla podjęcia 
poszczególnych uchwał lub 
przygotowanie podwyższenia 
kapitału zakładowego w ra-
mach kapitału docelowego, a 
także wyłączenie prawa pobo-
ru, celem skrócenia drogi do 
rozwodnienia niechcianego 
akcjonariusza. Oprócz ele-
mentów prawnych, również 
kryteria ekonomiczne mogą  
decydować o wysokiej moty-
wacji dotychczasowych akcjo-
nariuszy do podjęcia obrony, 
jak choćby wysoka dywiden-

da lub inne świadczenia oso-
biste.

Metody, które mogą być 
stosowane już po ogłoszeniu 
wezwania do sprzedaży akcji, 
są najbardziej efektywne, jeśli 
mają wymiar ekonomiczny. 
W istocie, czas na przygotowa-
nie obrony jest bardzo krótki, 
więc działania prawne najczę-
ściej ograniczają się wtedy do 
blokowania działań podmiotu 
przejmującego i uniemożli-
wienia wykorzystania luk w 
ładzie korporacyjnym spółki 
dla celów przejęcia. Spółka 

wzywająca do sprzedaży jest 
niemal zawsze doskonale 
przygotowana do ofensywy, 
znając słabe punkty spółki 
przejmowanej.

Zatruta pigułka 

Niejednokrotnie działania 
o charakterze wtórnym przyj-
mują kształt tzw. zatrutej pi-
gułki, polegającym na pozosta-
wieniu spółki w stanie, w któ-
rym po przejęciu będzie 
nieatrakcyjna dla nowego in-
westora. W tym celu urucha-
mia się np.: tzw. złote spado-
chrony dla kadry zarządzają-
cej, gwarantując wysokie 
odprawy (co dodatkowo moty-
wuje do obrony przed przeję-
ciem) lub sprzedając tzw. 
klejnoty koronne – czyli naj-
ważniejsze aktywa spółki. 
Niemniej skuteczne jest rów-
nież ograniczenie ilości środ-
ków pieniężnych w spółce, 
wysoka dywidenda lub zacią-
gnięcie wysokich zobowiązań 
na niekorzystnych warunkach. 
Takie działania, o ile nie są 
odwracalne po skutecznej 
obronie, mogą jednak dopro-
wadzić do niekorzystnych 
zmian w spółce, obniżających 
jej wartość lub atrakcyjność 
rynkową.

W związku z tym, że działa-
nia podmiotów przejmujących 
mogą również przybierać wy-
miar czynności technicznych 
i organizacyjnych, warto rów-
nież zabezpieczyć dokumen-
tację spółki, systemy elektro-
niczne, dostępy do rachunków 
lub know-how przedsiębior-
stwa. W bardziej skoordyno-
wanych działaniach związa-
nych z wrogimi przejęciami, 

wezwanie do sprzedaży akcji 
poprzedzają badania due dil-
ligence, z których wiedza może 
zostać wykorzystana przy 
budowaniu strategii przejęcia. 

W przypadku  np. Kredyt 
Inkaso S.A. – siedziba spółki 
została oddana do remontu na 
czas sporu, aby upewnić się, że 
nie dojdzie do siłowego wej-
ścia do siedziby przez równo-
legle powołane organy spółki.

Co jest najlepsze

Historia pokazuje jednak 
jednoznacznie, że najbardziej 
efektywnym sposobem ochro-
ny przed próbą wrogiego 
przejęcia jest technika tzw. 
białego rycerza. W sytuacji 
zagrożenia może pojawić się 
kontrwzywający, podmiot, 
który zaoferuje akcjonariu-
szom inną (najczęściej wyższą) 
cenę za akcje lub z innych po-
wodów takie przejęcie będzie 
lepszym rozwiązaniem dla 
spółki. W odróżnieniu od 
pierwszego podmiotu, biały 
rycerz będzie współpracował 
z dotychczasowym akcjona-
riuszem większościowym oraz 
managementem, celem zacho-
wania status quo i zapewnie-
nia kontynuacji dotychczaso-
wej działalności spółki. Inną 
odmianą tego typu czynności 
defensywnych jest tzw. szary 
rycerz, którego można zdefi-
niować jako „mniejsze zło” – 
jest to inny podmiot, który 
składa akcjonariuszom konku-
rencyjną ofertę, lecz również 
ma zamiar przejąć zarządza-
nie spółką i wdrożyć własne 
rozwiązania biznesowe. ℗ 

—Rafał Wojciechowski

>zdaniem autora

Okoliczności związane z trwaniem wrogiego przejęcia mogą odbić się 
bardzo niekorzystnie na działalności bieżącej i reputacji spółki 
przejmowanej. Można wskazać na możliwość spadku zaufania 
inwestorów do spółki, technicznego uniemożliwienia wykonywania 
bieżącej działalności, rozłamu wśród pracowników, odejścia 
kluczowych menedżerów, a nawet pojawienia się dwuwładzy z uwagi 
na pojawienie się konkurencyjnego organu zarządczego lub 
nadzorczego w spółce. Brak przygotowania do uniknięcia lub 
skutecznego podjęcia obrony może zatem w bardzo prosty sposób 
pogrążyć nawet najbardziej stabilną rynkowo spółkę.
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 Zatruta pigułka, polega na 
pozostawieniu spółki w stanie, 
w którym po przejęciu będzie 
nieatrakcyjna dla nowego inwestora


