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TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED RYZYKIEM WALUTOWYM I RELACJE
INWESTORSKIE W CZASACH KRYZYSU RZEŹ PKM DUDA S.A.

A. Streszczenie
Grupa PKM DUDA S.A. była w 2008 r. jedną z trzech największych grup kapitałowych
w branży mięsnej na polskim rynku. PKM Duda S.A., spółka notowana na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych, przekazała 16 lutego 2009 r. do wiadomości publicznej
raport bieżący na temat wpływu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursu
walutowego na wynik finansowy grupy kapitałowej. W raporcie spółka poinformowała, że
wykorzystywała do osłony przepływów walutowych prognozowanych w 2009 i 2010 roku
niesymetryczne strategie opcyjne, a szacunkowy ujemny wpływ wyceny nierozliczonych
kontraktów walutowych na wynik finansowy Spółki w roku 2008 wynosi 29,3 mln PLN
(więcej niż 70% zysku netto zrealizowanego przez spółkę w 2007 r.).W efekcie w ciągu
dwóch dni po publikacji raportu wycena rynkowa spółki zmniejszyła się o prawie 50%.
Jeszcze 1 grudnia 2008 r. Prezes Maciej Duda pytany przez dziennikarza Pulsu Biznesu
twierdził, że kierowana przez niego spółka nie korzystała i nie wykorzystuje opcji
walutowych. Oburzenie inwestorów w związku z zaistniałą sytuacją było ogromne. Spółka
PKM Duda od początku swojej bytności na GPW w Warszawie była wysoko oceniana przez
uczestników rynku kapitałowego pod względem kompetencji zarządu i strategii rozwoju.
Nadzorca rynku kapitałowego wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego
naruszenia obowiązków informacyjnych przez PKM Duda.
Wśród wykorzystywanych przez grupę PKM Duda instrumentów były kontrakty forward oraz
strategie opcyjne. W celu obniżenia początkowego kosztu związanego z nabyciem opcji
sprzedaży walut zagranicznych, grupa PKM Duda sprzedawała bankom opcje zakupu walut
zagranicznych. W związku z asymetrycznym charakterem tych transakcji (większe nominały
opcji sprzedawanych aniżeli kupowanych) spółka zajęła pozycję spekulacyjną na rynku
walutowym, eksponując się na ryzyko gwałtownej deprecjacji PLN.
Wpływ walutowych transakcji pochodnych na sytuację finansową spółki uwidocznił się
bardzo szybko. Bezpośrednio pochodne instrumenty walutowe spowodowały powstanie
istotnego zobowiązania i straty finansowej spółki (ujemna wycena instrumentów pochodnych
na 31.12.2008 wyniosła 79,4 mln PLN, z czego 34,2 mln PLN obniżyło wynik finansowy
grupy za rok 2008). Pośrednio problem z kontraktami opcyjnym wpłynął na zmianę
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postrzegania spółki i grupy kapitałowej wśród instytucji finansujących. Powołując się na
zapisy umowne banki finansujące spółkę, jeden po drugim, przystąpiły do wypowiadania
umów zawartych z przedsiębiorstwem.
B. Cele kształcenia i grupa docelowa
Niniejsze studium przypadku może być wykorzystane w ramach kursów studiów
magisterskich, kursów menadżerskich oraz kursów MBA, których tematyka związana jest
z międzynarodowymi finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem ryzykiem kursowym,
strategiami zabezpieczającymi przedsiębiorstwa przed ryzykiem walutowym, relacjami
inwestorskimi w spółkach giełdowych, regulacjami rynku kapitałowego oraz etyką
w biznesie.
Studium to dobrze sprawdza się jako materiał dydaktyczny ponieważ dotyczy sytuacji,
w której inwestorzy (z których wielu to drobni inwestorzy indywidualni) zostali wprowadzeni
w błąd przez publiczne oświadczenie prezesa spółki, wskutek czego ponieśli dotkliwe straty
finansowe. Przypadek ten stymuluje uczestników do zaangażowania w ożywioną wymianę
poglądów również dlatego, że prezentuje kontrastujące spojrzenia na firmę PKM DUDA:
z jednej strony dobrze znana i ciesząca się uznaniem spółka giełdowa, a z drugiej
przedsiębiorstwo, które podjęło błędne decyzje finansowe i wprowadziło w błąd uczestników
rynku.
C. Strategia nauczania
Niniejsze studium przypadku może być wykorzystane jako część szerszego programu
mającego na celu zgłębienie zagadnienia finansów przedsiębiorstw ze zwróceniem
szczególnej uwagi na spółki giełdowe. Najlepiej omawiać je w niezbyt dużych grupach bo
dzięki temu łatwiej jest prowadzić otwartą dyskusję pomiędzy prowadzącym a uczestnikami
zajęć. Przypadek ten pozwala przeanalizować i ocenić zachowanie prezesa spółki i decyzje
podejmowane przez przedsiębiorstwo.
Całe studium przypadku przeznaczone jest na dwa 90-minutowe bloki zajęć. Jeśli prowadzący
chce wykorzystać tylko wybrane zadania, wystarczy jeden 90-minutowy blok.
Aby zilustrować jak prezes spółki tłumaczył straty poniesione na kontraktach opcyjnych
można wykorzystać nagranie wideo wywiadu (ok. 5 minut, w języku polskim), którego Prezes
Maciej

Duda

udzielił

stacji

TVN

CNBC

18

lutego

2008

(dostępne

na:

http://www.tvncnbc.pl/4572450,35515,0,1,0,tlumaczenie-dudy,tvn_cnbc.html).
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D. Pytania
1. Jak powodziło się grupie PKM DUDA w okresie 2002-2008?
Przy ocenie działalności grupy PKM Duda w okresie 2002-2008 studenci powinni zwrócić
uwagę na następujące fakty:
Na koniec 2008 r. grupa PKM Duda była jedną z trzech największych grup kapitałowych
w branży mięsnej na polskim rynku - za Animeksem (Smithfield Foods) oraz Sokołowem
(fiński HK Ruokatalo i duński Danish Crown).
 Grupa z powodzeniem prowadziła strategię integracji wertykalnej pod hasłem „Od
pola do stołu”, obejmując kontrolę nad całym łańcuchem wartości w branży: od
procesu produkcji (hodowli żywca, skupu, uboju i rozbioru wieprzowiny i wołowiny,
produkcji wędlin) po proces zbytu (hurtowy handel mięsem i wędlinami). W dniu
5 lutego 2009 r. spółka została nagrodzona Laurem 5-lecia Rankingu Zakładów
Mięsnych.
 Na przełomie 2008/2009 r. PKM Duda była największą pod kątem skali działalności
spośród tych grup kapitałowych w branży mięsnej, których podmioty dominujące
notowane są na GPW (patrz Załącznik 1 do studium przypadku).
 Od momentu debiutu akcji PKM Duda S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie – w 2002 r. - przedsiębiorstwo dynamicznie rozwijało skalę
działalności. Przychody netto ze sprzedaży grupy w 2008 r. wyniosły około 1 463 mln
PLN i były blisko ośmiokrotnie wyższe od przychodów zrealizowanych przez grupę w
2002 r. Na koniec 2008 r. aktywa grupy kapitałowej wyniosły 1 079 mln PLN i były
dziewięciokrotnie wyższe niż na koniec 2002 r.

Zysk operacyjny spółki wzrósł

w 2008 r. do poziomu 28,4 mln PLN w porównaniu z 6,9 mln PLN w 2002 r.
Zatrudnienie w grupie sięgnęło na koniec 2008 r. historycznie wysokiego poziomu ponad 2500 osób [Studenci mogą również przeanalizować pozostałe dane finansowe
znajdujące się w Załączniku 2 do studium przypadku].
 W ogłoszonym w 2008 r. przez dziennik Rzeczpospolita rankingu, PKM DUDA S.A.
jako spółka (na podstawie jednostkowych danych finansowych za 2007 r.) zajął 213.
pozycję na „Liście 2000” największych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto zajął 18.
miejsce w kategorii przedsiębiorstw najdynamiczniej zwiększających zatrudnienie
w 2007 r.
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 W styczniu 2009 Spółka została w rankingu tzw. DIAMENTÓW FORBESA 2009
zaliczona do grona przedsiębiorstw, które w latach 2005-2007 najbardziej
dynamicznie zwiększały swoją wartość.
 PKM Duda S.A. od początku swojej bytności na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie była wysoko oceniana przez uczestników rynku kapitałowego pod
względem

zarządu

kompetencji

i

strategii

rozwoju.

Wymiernym

efektem

pozytywnego nastawienia rynku do spółki były liczne przyznane jej nagrody. Już
w edycji konkursu Giełdowa Spółka Roku 2003 PKM Duda zajął wysokie 11.
miejsce. W następnym roku była to już czwarta pozycja w rankingu, a w 2006 r.
drugie miejsce. Na krótko przed publikacją raportu o transakcjach hedgingowych
PKM Duda, 21 października 2008 r., spółka została jednym z laureatów Niezależnego
Rankingu Reputacji Spółek Giełdowych – Premium Brand 2008.
 Prezes Maciej Duda w listopadzie 2006 r. otrzymał tytuł "Przedsiębiorcy Roku"
w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Ernst&Young, odbywającym
się pod patronatem m.in. Harvard Business Review.
2. Jak oceniasz postawę Prezesa Macieja Dudy i spółki w zakresie informowania
inwestorów o transakcjach opcyjnych? W szczególności jak oceniasz zasadność
przekazania przez Prezesa informacji w dniu 1 grudnia 2008 („spółka nie zawierała
kontraktów

opcyjnych”)

i

17

lutego

2009

(„spółka

nie

zawierała

opcji

spekulacyjnych”)
Przy tym pytaniu dyskusja zazwyczaj zaczyna nabierać kolorów. Studenci mogą zwrócić
uwagę na następujące fakty:
 1 grudnia 2008 r. Prezes Maciej Duda pytany przez dziennikarza Pulsu Biznesu
twierdził, że kierowana przez niego spółka nie korzystała i nie wykorzystuje opcji
walutowych (studenci mogą zwrócić uwagę na fakt, że wypowiedź nie była
autoryzowana przez Prezesa). 77 dni później, 16 lutego 2009 r. spółka przekazała do
wiadomości publicznej raport bieżący z informacją, że wykorzystywała do osłony
przepływów walutowych prognozowanych w 2009 i 2010 roku, obok kontraktów
forward, również niesymetryczne strategie opcyjne, a szacunkowy ujemny wpływ
wyceny wszystkich nierozliczonych kontraktów walutowych na wynik finansowy
Spółki w roku 2008 wynosi 29,3 mln PLN.
 Brak pełnej informacji o poniesionych stratach opcyjnych na odpowiednio wczesnym
etapie jest w pewnym sensie zaprzeczeniem słów Prezesa Macieja Dudy, który
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w październiku 2008 r. w związku z otrzymana nagrodą Premium Brand 2008 mówił:
„…Bardzo dbamy o to, aby inwestorzy otrzymywali pełną i rzetelną informację
dotyczącą działalności i sytuacji finansowej spółki. Takie podejście stosujemy od
momentu wejścia na giełdę, budując relacje z inwestorami na zasadach partnerstwa
i zaufania” (pełny tekst w studium przypadku).
 Nawet po publikacji raportu bieżącego, wskazującego na stosowanie przez spółkę
asymetrycznych strategii opcyjnych w relacji 1:2, Prezes twierdził, że spółka nie
zawierała spekulacyjnych transakcji na opcjach (informacja prasowa z dnia 17 lutego
2009). Tymczasem niesymetryczny charakter strategii opcyjnej (większa wartość opcji
sprzedawanych niż kupowanych) oznacza, że spółka eksponowała się na ryzyko
nieograniczonej straty (jako że część sprzedanych opcji call nie miała pokrycia we
wpływach eksportowych spółki).
W konkluzji studenci powinni dojść do przekonania, że obie informacje nie były zgodne ze
stanem faktycznym. Spółka zawierała kontrakty opcyjne, a części z nich (wystawione opcje
spekulacyjne nie mające pokrycia w przychodach eksportowych) miała charakter
spekulacyjny w związku z faktem, że niosły ze sobą ryzyko nieograniczonej straty.

3. Czy ujemna wycena nierozliczonych kontraktów walutowych na 31.12.2008 jest istotna
z punktu widzenia przepływów środków pieniężnych?

Studenci powinni zwrócić uwagę na następujące fakty:


W sytuacji gdy wielkość nominału instrumentów zabezpieczających jest dopasowana do
wielkości należności walutowych, wówczas ewentualna ujemna wycena transakcji
hedgingowych na dzień bilansowy nie wpływa na wynik finansowy netto przedsiębiorstwa,
ponieważ jest rekompensowana przez dodatnią wycenę należności walutowych.



W sytuacji gdy instrumenty zabezpieczają planowane wpływy eksportowe, ujemna wycena
transakcji zabezpieczających wprawdzie nie ma pokrycia w dodatniej wycenie pozycji
zabezpieczanej na dzień bilansowy (należności walutowe jeszcze nie istnieją, transakcja
eksportowa jest planowana), ale strata finansowa ma wyłącznie charakter księgowy.



Z punktu widzenia finansowego istotny jest wynik pieniężny w momencie zamykania trakcji
zabezpieczających.



Jeśli wielkość instrumentu zabezpieczającego jest pokryta wielkością pozycji zabezpieczanej
(wpływów eksportowych), wówczas zyski i straty pieniężne z jednej i drugiej pozycji
kompensują się (straty z instrumentów zabezpieczających są kompensowane przez wzrost
złotowej wyceny wpływów eksportowych).
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Jeśli jednak pochodny instrument walutowy nie ma pokrycia we wpływach eksportowych
(wielkość planowanych wpływów eksportowych była mniejsza niż wielkość instrumentu lub
ostatecznie planowane wpływy eksportowe nie zrealizowały się), wówczas kwota rozliczenia
instrumentu wpływa zarówno na wynik finansowy jak i przepływy pieniężne netto
przedsiębiorstwa (instrument ma bowiem charakter spekulacyjny) – taka sytuacja wystąpiła
w przypadku PKM Duda w związku z asymetrycznym charakterem strategii opcyjnej.

4. Przeprowadź analizę finansową strategii hedgingowej dla kontraktu eksportowego
o wartości 1 mln EUR zawartego 19.08.2008, z którego wpływy oczekiwane są za sześć
miesięcy. Określ graficznie złotową wartość wpływów eksportowych w przedziale kursów od
2,8 do 4,8 PLN/EUR, jeśli zostały one zabezpieczone:
a. asymetryczną strategią opcyjną (1 long put:2 short call oraz 1:4),
b. strategią tunelu bez asymetrii (1:1),
c. opcją put,
d. kontraktem forward,
e. money market hedge (MMH).

Czy strategia asymetryczna może być uznana za strategię zabezpieczającą? Wykorzystaj
dane finansowe zawarte w Załączniku 4 do studium przypadku.
Przy wprowadzeniu do pytania prowadzący powinien podkreślić, że celem hedgingu
polskiego eksportera jest uniezależnienie wielkości wpływów złotowych od kursu walut
zagranicznych.
Wyniki strategii hedgingowych:
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Ryc. 1 i 2. Wycena zabezpieczonych wpływów eksportowych w przedziale przyszłych kursów
natychmiastowych 2,8-4,8 PLN/EUR (w PLN)

Forward

MMH

Put option

Collar 1:1

Asymmetric collar 1:2

3 900 000

3 700 000
3.6 million

3 500 000

3.3 million

3 300 000

3.26 million
3.26 million

3.20 million
3.14 million

3 100 000

Forward

MMH

Put option

Collar 1:1

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2 900 000

Asymmetric collar 1:4

3 900 000

3 700 000
3.6 million

3 500 000
3.38 million
3.3 million

3 300 000

3.26 million

3.20 million
3.14 million

3 100 000

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2 900 000

Źródło: opracowanie własne.

Informacje dodatkowe:
a.

Asymetryczna strategia opcyjna (1 long put:2 short call oraz 1:4)

W przypadku asymetrycznej strategii opcyjnej (1:2, 1:4 – większa liczba opcji call niż
zakupionych opcji put) firma eksportująca zajmuje spekulacyjną pozycję na rynku
walutowym, narażając się na ryzyko deprecjacji PLN. W ten sposób eksporter całkowicie
zmienia swój profil ryzyka. Przed 2008 r. polscy eksporterzy chętnie podejmowali ryzyko bo
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większość analityków przewidywała dalsze umocnienie PLN (PLN umacniał się regularnie od
2004 r.). W przypadku większej asymetrii wartość wpływów eksportowych spada bardziej
gwałtownie wraz z osłabieniem PLN.
b. Strategia tunelu bez asymetrii (1:1),

Strategia ta polega na zakupie opcji put i sprzedaży opcji call (ten sam okres ważności,
wyższa cena wykonania opcji call).
Strategia ta zabezpiecza wpływy eksportowe w zakresie 3,2-3,6 mln PLN.
c. Opcja put

Strategia ta polega na zakupie opcji put. Wymaga początkowego nakładu 0,16 mln PLN
(premia opcyjna).
Strategia ta jest bardzo elastyczna jako, że zapewnia firmie prawo ale nie obowiązek - nie
musi ona wykonać opcji po upływie sześciu miesięcy.
Strategia zabezpiecza wpływy eksportowe na minimalnym poziomie 3,14 mln PLN.
d. Forward

W praktyce jest to najpopularniejszy instrument hedgingowy ze względu na swoją prostotę.
Zazwyczaj nie wymaga początkowych nakładów (w przypadku klientów z krótszą historią
rachunku banki mogą czasem wymagać zabezpieczenia w postaci zwrotnego depozytu).
Strategia ta ustala wpływy eksportowe na poziomie 3,3 mln PLN (stanowi zobowiązanie
wymiany 1 miliona EUR na 3,3 mln PLN po upływie 6 miesięcy).

e. Money market hedge (MMH)

Strategia ta nazywana jest również syntetycznym kontraktem forward. Nie wymaga
początkowych nakładów.
Strategia ta ustala wpływy eksportowe na poziomie ok. 3,26 mln PLN.
Dodatkowe obliczenia dla MMH (założenie: marża odsetkowa banku na poziomie 1,5 punktu
procentowego w porównaniu do stopy międzybankowej).
Początek okresu (t=19.08.2008-Wtorek)
Transakcja

Przepływy gotówkowe

Koniec okresu (t=23.02.2009-Poniedziałek)
Transakcja

Przepływy
gotówkowe

1. Kredyt w EUR na 188 dni
(oprocentowanie 6,657% p.a. =

+966 403,62EUR

1. 1. Rozliczenie lokaty w PLN

+3 260 367,52PLN

3 179 467,92PLN *(1+4,94%*(188/365))

5,157%+1,5%)
1 mln EUR/(1+6,657%*(188/360))
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2. Natychmiastowa sprzedaż EUR

-966 403,62EUR

za PLN po kursie 3,29PLN/EUR

+3 179 467,92PLN

3. Lokata w PLN na 188 dni

+3 179 467,92PLN

(oprocentowanie 4,94% p.a.)

2. Wpływy eksportowe w EUR

+1 000 000,00EUR

3. Spłata kredytu w EUR (kapitał i odsetki)

-1 000 000,00EUR

966 403,62EUR *(1+6,657%*(188/360))

Suma

0

-

+3 260 367,52PLN

Źródło: opracowanie własne.

Prowadzący powinien podkreślić, że MMH stanowi naturalne zabezpieczenie wpływów
eksportowych denominowanych w EUR (obejmuje zaciągnięcie kredytów w EUR).
5. Czy spółka naruszyła przepisy obowiązujące spółki publiczne na rynku kapitałowym
w Polsce, nie przekazując informacji o zawartych kontraktach opcyjnych
natychmiast po ich zawarciu? Jakie są obowiązki spółki publicznej w zakresie
informowania uczestników rynku kapitałowego na temat jej działalności i jakie są
sankcje za ich nieprzestrzeganie?
W pierwszej kolejności prowadzący zajęcia powinien omówić ze studentami przepisy prawne
dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych w Polsce. Prowadzący i studenci
powinni omówić najważniejsze przepisy prawne dotyczące obowiązków informacyjnych
zaprezentowane poniżej:


Obowiązki informacyjne spółki publicznej regulowane są „Ustawą o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu

oraz

o

spółkach

publicznych”

(ustawą

o

ofercie

publicznej)

oraz

„Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” (Rozporządzeniem). Emitent
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest
obowiązany, do równoczesnego przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie
Papierów Wartościowych oraz do publicznej wiadomości (za pośrednictwem systemu
ESPI oraz korporacyjnej strony internetowej):
1) informacji poufnych,
2) informacji bieżących i okresowych.
Informacje poufne i bieżące spółka publiczna powinna przekazać niezwłocznie po zajściu
zdarzeń lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie
24 godzin.
Zgodnie z art. 154 „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” informacją poufną
jest informacja, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim
11

przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych
(test racjonalnie działającego inwestora), przy czym dana informacja musi być określona
w sposób precyzyjny (wskazuje na zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia
można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych zdarzeń na cenę instrumentów
finansowych).
Zgodnie z Rozporządzeniem raport kwartalny powinien zawierać informacje, które
zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji finansowej, wyniku finansowego i ich
zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
emitenta; a także powinien wskazywać czynniki, które w ocenie emitenta będą miały
wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) może prowadzić postępowanie wyjaśniające
w sprawie możliwego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną.
W przypadkach podejrzenia naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę
publiczną, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi postępowania administracyjne,
które może zakończyć się nałożeniem kary. Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie publicznej
w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki
informacyjne KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub
bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć,
biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, karę pieniężną do
wysokości 1 mln PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku rażącego
naruszenia obowiązków, KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła
funkcję członka zarządu spółki publicznej, karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Następnie prowadzący może poprosić studentów o wyrażenie swojej opinii co do naruszenia
obowiązków informacyjnych przez PKM Duda (w szczególności czy informacja
o wystawionych przez spółkę opcjach walutowych [krótka pozycja] miała charakter
informacji poufnej i powinna zostać ujawniona). Następnie prowadzący może przedstawić
opinię Komisji Nadzoru Finansowego(„Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego”):
 Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 28.09.2009 jednogłośnie nałożyła na PKM
DUDA SA karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy PLN za naruszenie obowiązków
informacyjnych polegające na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji
poufnej

o

zawarciu

walutowych

transakcji

pochodnych

niosących

ryzyko
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nieograniczonej straty i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy
(naruszenie art. 56 ustawy o ofercie publicznej). Ustalając wysokość kary KNF
uwzględniła trudną sytuację finansową spółki.
(komunikat z 87. posiedzenia KNF w dniu 28 września 2009 r.).
6. Czy Prezes Maciej Duda naruszył przepisy obowiązujące na rynku kapitałowym
w Polsce, publicznie informując w dniu 1 grudnia 2008 r., że spółka nie zawierała
i nie zawiera kontraktów opcyjnych?
W pierwszej kolejności prowadzący zajęcia powinien omówić ze studentami pojęcie
manipulacji instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym oraz omówić obwiązujące
przepisy prawne w tym zakresie (w szczególności sankcje za manipulację):
 Zgodnie z art. 39 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi manipulacja to m.in.:
1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne
ustalenie się ceny instrumentów finansowych;
2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań
powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów;
3) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów
finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu
w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów
finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony konflikt interesu;
4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub
w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które
wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych
(tzw. manipulacja informacją):
a) przez dziennikarza – jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności
zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji
bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej
osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności,
b) przez inną osobę – jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności
mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w
błąd;
 Sankcje administracyjne za manipulację - zgodnie z art. 172 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi na każdego kto dokonuje manipulacji, o której mowa
powyżej w pkt. 3 i 4b, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do
13

wysokości 200 tys. PLN lub karę pieniężną do wysokości dziesięciokrotności
uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te kary łącznie.
 Sankcje karne – zgodnie z art. 183 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi kto
dokonuje manipulacji innej niż wskazana w pkt. 3 i 4b, podlega grzywnie do 5 mln
PLN albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom
łącznie. Kto wchodzi w porozumienie podlega grzywnie do 2 mln PLN.
Następnie prowadzący może poprosić studentów o ocenę zachowania Prezesa Maciej Dudy
w kontekście powyższych przepisów (czy Prezes dopuścił się manipulacji?). Prowadzący
może tu przedstawić opinię Komisji Nadzoru Finansowego(„Wykaz kar nałożonych przez
Komisję Nadzoru Finansowego –wg naruszeń”):
 W dniu 16.09.2009 KNF ukarała Prezesa Zarządu spółki PKM DUDAS.A. karą
pieniężną 200 tys. PLN za manipulację informacją polegająca na wprowadzeniu
inwestorów w błąd poprzez niezgodne z prawdą publiczne zapewnienie, że spółka nie
zawierała transakcji terminowych o charakterze spekulacyjnym, a znajdujące się
w portfelu instrumenty pochodne mają charakter zabezpieczający i nie stanowią
zagrożenia dla wyniku finansowego (naruszenie art. 39 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi).
Prowadzący może podkreślić, że:
 200 tys. PLN to najwyższą w historii kara, jaką Komisja nałożył na osobę fizyczną za
manipulację informacją,
 do września 2009 r. tylko cztery osoby (łącznie z Maciejem Dudą) zostały ukarane
przez KNF za manipulację informacją.
Studenci powinni również dojść do wniosku, że abstrahując od złamania przepisów
prawnych, zachowanie Prezesa spółki było naganne z punktu widzenia zasad etyki
biznesowej.
7. Kto ponosi odpowiedzialność za problem opcyjny w Polsce – przedsiębiorcy czy
banki?

(patrz

Załącznik

5

do

studium

przypadku)

Czy

oferowanie

przedsiębiorstwom przez banki instrumentów opcyjnych w formie strategii
asymetrycznych (z większą krótką pozycją przedsiębiorców) było złamaniem zasad
uczciwego obrotu? Czy skargi wniesione do KNF przez przedsiębiorców,
podkreślające celowe wprowadzenie ich w błąd przez banki poprzez niedopasowanie
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oferty bankowej pod kątem instrumentów i wielkości transakcji do potrzeb
przedsiębiorców, wydają się zasadne?
Pytanie to zazwyczaj stymuluje ożywioną dyskusję bo nie istnieje jedna poprawna odpowiedź
(studenci mogą mieć przeciwstawne poglądy).
Przy analizie tego pytania studenci powinni wziąć pod uwagę następujące aspekty:
 Podstawową zasadą

życia gospodarczego jest „swoboda zawierania umów”

w granicach dopuszczonych przez przepisy prawne (przedsiębiorcy i banki zawierali
umowy opcyjne, których warunki zaakceptowały obie strony),
 Banki jako instytucje zaufania publicznego powinny zwrócić szczególną uwagę na
precyzyjne informowanie klientów o warunkach swojej oferty, w tym w szczególności
zwrócić uwagę na poinformowanie klienta o wszelkich czynnikach ryzyka związanych
z zawieraną umową,
 W przeciwieństwie do osób fizycznych przedsiębiorcy (w szczególności większe
podmioty takie jak spółki giełdowe) są klientem profesjonalnym, od którego można
oczekiwać znajomości specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych (więksi
przedsiębiorcy zatrudniają dyrektorów finansowych, którzy powinni posiadać
stosowaną wiedzę merytoryczną i zdolności analizowania umów finansowych); skargi
przedsiębiorstw mówiące o niedopasowaniu ofert bankowej do ich potrzeb wydają się
nieuzasadnione;
 Jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego (załącznik 7 do studium przypadku)
przed 2009 r. banki standardowo wymagały od przedsiębiorców oświadczeń
potwierdzających znajomość ryzyka wynikającego z zawieranych umów oraz
oświadczeń potwierdzających suwerenną decyzję przedsiębiorcy o zaangażowaniu się
w daną umową instrument finansowego (braku doradztwa banku i niezależnym
podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorcę);
 Bank jest odpowiedzialny za właściwą ocenę zdolności kredytowej klienta;
potencjalne ryzyko płynące z umów opcyjnych (short position) powinno być
uwzględnione przy ocenie ogólnego ryzyka kredytowego i być traktowane jako
wykorzystanie przez klienta limitu kredytowego; bank powinien odpowiednio
wcześnie reagować na zmianę wyceny umów opcyjnych i renegocjować z klientem
warunki umowy w przypadku pogorszenia oceny kredytowej; w przypadku
renegocjacji umów i zamknięcia krótkich pozycji opcyjnych klientów jeszcze we
wrześniu 2008 (15.09.2008 upada Lehman Brothers i światowe rynki finansowe
pogrążają się chaosie – zwiększa się prawdopodobieństwo ucieczki inwestorów
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z rynków wschodzących i deprecjacji walut tych krajów) lub październiku 2008
(waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej zaczynają gwałtownie tracić na
wartości) a nie kilka miesięcy później (w lutym 2009 r. kurs PLN jest już na
historycznie niskim poziomie), straty przedsiębiorstw i problem dla banków
z niewypłacalnymi klientami byłyby mniejsze;
 Nie można wykluczyć, że w pojedynczych przypadkach przedsiębiorcy nie zostali
w rzeczywistości właściwie poinformowani o istocie i ryzyku instrumentów
pochodnych – (za co odpowiedzialność mogą ponosić poszczególni pracownicy
banków);
 Przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r. pracownicy banków odpowiedzialni
za sprzedaż produktów finansowych (takich jak opcje walutowe) byli w istotnej części
wynagradzani w formie prowizyjnej (otrzymywali prowizję od ilości i wielkości
instrumentów finansowych sprzedanych klientom); wynagradzanie prowizyjne
mogłoby

być

jedną

z

przyczyn

bardzo

dużego

zaangażowania

polskich

przedsiębiorców w bankowe instrumenty pochodne;
 Straty przedsiębiorstw na krótkich pozycjach opcyjnych okazały się dużym
problemem dla banków (banki nie były w stanie wyegzekwować od przedsiębiorców
swoich zysków z tych kontraktów w związku z niewypłacalnością klientów);
zaangażowanie lokalnych banków w kontrakty opcyjne w wielu przypadkach polegało
na kupieniu od przedsiębiorcy opcji walutowej a następnie jej odsprzedaniu bankowi
zagranicznemu (za wyższą premię) – licząc na to, że ewentualne straty na kontrakcie
z bankiem zagranicznym zostaną pokryte zyskami na kontrakcie z przedsiębiorcą
lokalnym;
 Wydaje się, że banki nie przeprowadzały stress testów w odniesieniu do swoich
klientów (nie analizowały jaki będą skutki umów opcyjnych przy skrajnych
scenariuszach rozwoju sytuacji na rynku walutowym) – mogło to wynikać
z powszechnego w połowie 2008 r. przekonania analityków walutowych, że trend
aprecjacji PLN będzie kontynuowany w przyszłości);
 Ocena odpowiedzialności może zostać dokonano wyłączenie 'case by case', tj. dla
poszczególnych umów – po przeanalizowaniu zapisów umowy, procedury
i okoliczności jej zawierania (nie można generalizować);
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8. Czy wcześniejsza implementacja Dyrektywy MIFID w Polsce (przed 2008 r.)
uchroniłaby przed „problemem opcyjnym”?
Przy analizie tego pytania studenci powinni wziąć pod uwagę następujące aspekty:
 Z analizy przeprowadzonej

przez KNF („Podstawowe wnioski

z

analizy

zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne”, 11.03.2009)
wynika, że niektóre banki wprowadziły zasady wynikające z dyrektywy MiFID
jeszcze przed implementacją do prawa polskiego;
 MIFID standaryzuje procedury instytucji finansowych i nakłada na nie jednolite
wymogi w zakresie zawierania umów z klientami - ma zatem charakter porządkujący
rynek usług finansowych;
 Można domniemywać, że w związku z obligatoryjną oceną odpowiedniości
instrumentów finansowych w wielu przypadkach banki zdecydowałyby się wydać
ocenę negatywną, a część przedsiębiorców odstąpiłaby od zawarcia kontraktów
opcyjnych na krótkich pozycjach;
 Jednakże, jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego (Załącznik 7 do studium
przypadku), przed 2009 r. banki standardowo, zabezpieczając prawnie swój interes,
wymagały od przedsiębiorców oświadczeń potwierdzających znajomość ryzyka
wynikającego z zawieranych umów oraz oświadczeń potwierdzających suwerenną
decyzję przedsiębiorcy o zaangażowaniu się w daną umową instrument finansowego
(braku doradztwa banku i niezależnym podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorcę) –
mimo to przedsiębiorcy angażowali się masowo w wystawianie kontraktów opcyjnych
bankom.
9. Jaki są potencjalne sposoby/procedury rozwiązania sporu z bankiem w zakresie
umów instrumentów pochodnych? Jaki próby rozwiązania „problemu opcyjnego”
podejmowano w Polsce?
Przy analizie

tego

pytania studenci

powinni

wziąć pod

uwagę następujące

metody/procedury/aspekty:
 Negocjacje przedsiębiorstwa z bankiem - zamykania krótkich pozycji opcyjnych,
zmiana terminów wygaśnięcia opcji (dopasowanie do timingu wpływów walutowych)
oraz restrukturyzacja zobowiązań z tytułu opcji (umorzenie części zobowiązań i/lub
zamiana na akcje spółki i/lub zamiana na długoterminowe zobowiązanie spłacane w
ratach - zastosowane w takich spółkach giełdowych jak PKM Duda czy Ropczyce;

17

 Rozstrzygnięcie sporu w sądzie - powołanie się przedsiębiorcy na błąd jako przesłankę
nieważności umowy cywilnoprawnej (Kodeks cywilny) – strategia obrana przez
spółkę giełdową Apator;
 Wykorzystanie sądu polubownego przy KNF (w dniu 11 lutego 2009. Komisja
zmieniła regulamin Sądu Polubownego przy KNF, tworząc centrum mediacyjne
w sporach związanych z umowami opcyjnym);
 Wykorzystanie sądu polubownego przy Związku Banków Polskich;
 W związku z dużą skalą „problemu opcyjnego” w skali całej gospodarki,
zainteresowali się nim politycy:
 Minister Gospodarki uruchomił infolinię, przy wykorzystaniu której
przedsiębiorcy zgłaszali poniesione straty na instrumentach pochodnych
 Partia współrządząca (PSL) oraz dwie partie opozycyjne (PiS oraz SLD)
przygotowały projekty ustaw dotyczące „problemu opcji walutowych”
 Projekty przewidywały między innymi: wstrzymanie wykonania umów
opcyjnych i wstrzymanie egzekucji do czasu rozstrzygnięcia polubownego
lub sądowego
 Najbardziej daleko idącą propozycją w projekcie PSL był zapis o tym, że
jeżeli firma będzie chciała negocjować umowę, a w ciągu czterech miesięcy
nie dojdzie do porozumienia z bankiem w formie ugody lub decyzji sądu
polubownego, to może w ciągu 30 dni odstąpić od umowy (umowa staje się
nieważna)
 Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz Ministerstwo
Finansów zgłosiły szereg istotnych zastrzeżeń do projektów (m.in. złamanie
zasady bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego), a Sejmowa Komisja
Finansów Publicznych odrzuciła w pierwszym czytaniu trzy poselskie
projekty ustaw
Odpowiedź na poniższe pytania wymaga bardziej zaawansowanej znajomości polskiego
prawa gospodarczego (prawa spółek handlowych i prawa rynku kapitałowego). Te
zagadnienia powinny być omawiane ze studentami, którzy posiadają odpowiednią
wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Zaleca się, aby studenci mieli na zajęciach
wgląd do tekstu odpowiednich ustaw: Kodeks cywilny, Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi, Kodeks spółek handlowych, Kodeks karny. Alternatywnie wykładowca
może przy poniższych pytaniach pełnić rolę osoby wskazującej, opisującej i proszącej
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o interpretację poszczególnych przepisów prawnych (podobnie jak w przypadku pytań
nr 5 i 6).
Poniższe pytania mogą zostać pominięte, co nie będzie miało negatywnego wpływu na
analizę pozostałych zagadnień.
10. Czy członkowie zarządu spółki PKM Duda mogą zostać pociągnięci przez Spółkę do
odpowiedzialności za straty finansowe na kontraktach opcyjnych. Na jakich
przepisach prawnych Spółka może oprzeć pozew cywilny przeciwko zarządowi
domagając się odszkodowania za poniesione straty materialne?
Studenci powinni odpowiedzieć twierdząco na zadane pytanie i wskazać następujące przepisy
prawne jako podstawę pozwu spółki:
 Kodeks spółek handlowych - zgodnie z art. 483 (odpowiedzialność cywilnoprawna)
członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator:
 odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi
winy,
 powinien

przy

wykonywaniu

swoich

obowiązków

dołożyć

staranności

wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
11. Jakie przepisy prawne z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz spółek handlowych
mogły stanowić podstawę do skierowania do prokuratury przez Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez
zarząd spółki PKM Duda S.A.?
Studenci powinni wskazać następujące przepisy prawne jako podstawę zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa:
 Kodeks spółek handlowych - zgodnie z art. 585 (Przepisy karne) kto, będąc członkiem
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej
szkodę - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Rozdział 9
Przepisy karne) – zgodnie z art. 100 kto, będąc odpowiedzialnym za informacje
bieżące i okresowe, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób
wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 mln zł albo karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
 Kodeks karny
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 Zgodnie z art. 286 § 1 kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności
do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 Zgodnie z art. 296 § 1 kto, będąc obowiązany do zajmowania się sprawami
majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie
udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku,
wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.


§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.



§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę
majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10.



§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa
nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego
dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.
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F. Dodatkowe informacje dotyczące rozwoju i następstw sytuacji opisanej w
studium przypadku.
Pomimo początkowych niepowodzeń negocjacyjnych PKM Duda porozumiał się z
bankami. W ostatnim dniu okresu ochrony przed wierzycielami (24.07.2009) spółka
podpisała z bankami porozumienie układowe, zgodnie z którym banki zgodziły się na
restrukturyzację zadłużenia spółki na kwotę 301,2 milionów PLN, z czego 88 milionów
PLN stanowiły zobowiązania z tytuły transakcji pochodnych. Banki zgodziły się zamienić
część swoich wierzytelności na akcje spółki – konwersją na kapitał własny objęto
zadłużenie spółki na kwotę 155,2 mln PLN. Tym samym PKM Duda został pierwszą
spółką w Polsce, która zakończyła sukcesem (podpisaniem układu z wierzycielami)
procedurę postępowania naprawczego. Rozpoczął się proces restrukturyzacji „Duda 2012”
mający na celu poprawę efektywności i redukcję kosztów, a także sprzedaż wybranych
aktywów. Podczas gdy jeszcze w 2009 r. spółka zrealizowała ujemny wynik netto na
poziomie 307,8 mln PLN (efekt strat opcyjnych), to w 2010 r. wygospodarowała już zysk
netto na poziomie 32,1 milionów PLN.
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