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Wykupy a wartość dla akcjonariuszy

ecyzje o wykupach akcji własnych są złożo-
nymi decyzjami strategicznymi o długookre-
sowych konsekwencjach dla całej gospodarki

firmy. Należą do decyzji finansowych, zmieniają bo-
wiem strukturę finansowania oraz strukturę akcjo-
nariatu. Wykup akcji własnych jest specyficzną inwe-
stycją. Jest ona efektywna, gdy cena wykupu jest
mniejsza od wartości wewnętrznej akcji. W przeciw-
nym razie inwestycja ta prowadzi do zmniejszenia
wartości dla pozostających w spółce akcjonariuszy.
Wykup zmniejsza ryzyko podjęcia nieefektywnych
projektów inwestycyjnych lub nie trafionych przejęć
zewnętrznych jednostek1). Efektywność decyzji o wy-
kupie może być rozpatrywana z punktu widzenia róż-
nych grup interesów2):
� akcjonariusza pozostającego w spółce (lub grupy
akcjonariuszy),
� akcjonariusza wychodzącego ze spółki (lub grupy
akcjonariuszy),
� całej spółki (wszystkich grup interesariuszy).

Powstaje pytanie, jak wycenić efekty wykupu ak-
cji dla każdej z powyższych grup. Sposób przeprowa-
dzenia wykupu, np. przy cenach stałych lub na otwar-
tym rynku decyduje o rozkładzie korzyści między róż-
nymi grupami akcjonariuszy (pozostającymi w spółce
lub sprzedającymi akcje)3). Po ogłoszeniu zapowiedzi
wykupu akcjonariusz stoi przed wyborem odpowiedzi
na ofertę zakupu jego akcji. Jeżeli sprzedaje akcje, to
może w alternatywny sposób zagospodarować pozy-
skane środki. Jeżeli pozostaje w spółce, to korzysta ze
sposobności pojawiających się w nowej strukturze ak-
cjonariatu i nowej strukturze kapitałowej. W analizie
podstawą do wyceny korzyści mogą być:
� ceny rynkowe akcji przed wykupem P0, w wykupie
PT i po wykupie PE,
� ceny prognozowane na podstawie cen historycz-
nych, powiększonych o przyrostowe przepływy pienięż-
ne, osiągalne dla akcjonariuszy,
� przepływy pieniężne osiągalne dla poszczególnych
grup interesów.

W praktyce większość badań w tym zakresie doty-
czyła wpływu wykupu na ceny akcji. W zależności od
okresu, którego dotyczyły badania, konkretnej próby
badanych firm, horyzontu czasowego przyjętego w ba-
daniach uzyskiwane są różne wyniki4).

Wykup a wartość operacyjna spółki

akładając brak efektu sygnalizacji oraz
efektu zmniejszenia obciążeń podatko-
wych i wykup akcji po cenie odpowiadającej

wartości fundamentalnej (wartości wewnętrznej) moż-
na zapisać następujący układ trzech równań5):

P0 × (N0 – NE) = EC

gdzie:
P0 – cena akcji przed wykupem
PE – cena akcji po wykupie
N0 – liczba akcji przed wykupem
NE – liczba akcji po wykupie
Vop – wartość spółki liczona jedynie na podstawie prze-
pływów operacyjnych
EC – nadwyżka środków pieniężnych.

W ujęciu tym zakłada się, że w spółce istnieje nad-
wyżka środków pieniężnych EC, która nie jest potrzeb-
na do finansowania działalności operacyjnej. Wartość
fundamentalna spółki jest równa sumie wartości ope-
racyjnej Vop oraz nadwyżkowych środków pieniężnych.
Cała nadwyżka środków pieniężnych EC zostaje prze-
znaczona na wykup (N0 – NE) akcji po cenie jednost-
kowej P0. Po wykupie nowa cena akcji PE jest równa
wartości operacyjnej całej firmy Vop podzielonej przez
nową liczbę akcji NE. Po wykupie oczekuje się jedynie
korzyści (przepływów) operacyjnych. Zakładamy, że
znane są początkowe, tj. przed wykupem wielkości
charakteryzujące firmę, takie jak: P0, N0 oraz EC.
Rozwiązując powyższy układ trzech równań ze wzglę-
du na zmienne: P, NE oraz Vop otrzymujemy zależ-
ność:

PE = P0

Oznacza to, że wykup akcji sam w sobie nie wpły-
wa na zmianę ceny akcji P, tj. na wartość kapitału
własnego. W tym przypadku przyjęto założenie, że nie
występuje efekt sygnalizacji oraz nie uwzględnia się
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ewentualnego obniżenia podatków. Wykup akcji
zmniejsza liczbę akcji.

Problem ten można rozpatrywać szerzej z uwzględ-
nieniem obciążeń podatkowych. Przeprowadzony
wykup wpływa na poziom zadłużenia, ryzyko prowa-
dzonej działalności gospodarczej oraz wpływy odsetko-
we proporcjonalne do wielkości zainwestowanego ka-
pitału. Można wówczas zapisać, że firma posiadająca
nadwyżkę środków finansowych będzie płaciła podatki
od odsetek z tytułu lokat. Dlatego też po wykupie cena
akcji PE wzrasta do poziomu6):

gdzie:
r – stopa zwrotu z aktywów finansowych
T – stopa podatku dochodowego
ke – koszt kapitału własnego
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

W nowej sytuacji po wykupie nie są płacone podat-
ki od odsetek z tytułu lokat od nie zaangażowanego
w działalność operacyjną kapitału EC. W takim przy-
padku cena akcji jest sumą wartości wynikającej z efek-
tów operacyjnych (P0) oraz wartości bieżącej oszczęd-
ności na podatkach od odsetek z lokat. Efekty oszczęd-
nościowe mają charakter perpetuity. W powyższej for-
mule przyjęto ostrożne założenie, że występuje zna-
czące zagrożenie nieosiągnięcia odpowiednio wysokie-
go zysku i nieuzyskania przez to oszczędności podat-
kowych. Stopa dyskontowa została przyjęta na pozio-
mie kosztu kapitału własnego ke.

Rozkład korzyści z tytułu wykupu
między różne grupy akcjonariuszy

onsekwencje wykupu akcji własnych można
przedstawić w modelu Vermaelena opisują-
cym zależności między cenami akcji przed

i po wykupie a zmianami wartości firmy. W modelu
tym przyjętych zostało wiele założeń7):
� rynek jest efektywny, tj. cena akcji odzwierciedla
wszelkie istotne informacje o spółce;
� wszyscy uczestnicy mają jednakowy dostęp do in-
formacji o firmie, bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów;
� inwestorzy zakupujący akcje nie mają wpływu na
przepływy pieniężne osiągane z akcji;
� inwestorzy dążą do maksymalizacji swego dochodu
po opodatkowaniu i opłaceniu kosztów transakcyj-
nych;
� inwestorzy mają jednakowe oczekiwania co do
przyszłości spółki;
� inwestorzy sprzedający akcje są jednakowo trak-
towani.

Między cenami akcji przed wykupem P0, w wy-
kupie (wezwaniu) PT oraz po wykupie PE istnieje
związek:

PE × NE = P0 × N0 – PT × (N0 – NE) + W

gdzie:
PT – cena akcji w ofercie wykupu

W – zmiana wartości dla akcjonariuszy po wykupie
akcji spółki (dodatnia lub ujemna)
FP – udział akcji wykupionych w ogóle akcji: (N0 – NE)/
N0
1 – FP – udział akcji nie wykupionych w ogóle akcji:
NE/N0
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Powyższa formuła przedstawia związek między
wartościami kapitału własnego przed i po wykupie,
kwotami przeznaczonymi na wykup oraz przyrostem
(lub spadkiem) wartości spółki. W wyniku wykupu
akcji kreowana jest dodatkowa wartość dla akcjona-
riuszy (W). Odzwierciedla ona skutki wykupu dla
wartości kapitału własnego. Może to być zarówno
wzrost, jak i spadek wartości. Równanie to przekształ-
ca się do postaci:

PE × (1 – FP) = P0 – PT × FP + W/N0

Lewa strona równania oznacza stopę zwrotu z ka-
pitału własnego powstałą w wyniku operacji wykupu.
Liczona jest ona jako relacja przyrostu (spadku) war-
tości spółki (W) do wartości rynkowej zaangażowane-
go przed wykupem kapitału własnego (N0 × P0). Sto-
pa ta jest równa sumie dwóch składników: stopy zwro-
tu osiągniętej przez akcjonariuszy, którzy zdecydowali
się na sprzedaż akcji oraz stopy zwrotu osiągniętej
przez pozostałą grupę akcjonariuszy, którzy pozostali
w spółce. W równaniu jest zobrazowany rozkład ko-
rzyści powstałych w wyniku wykupu między poszcze-
gólne grupy akcjonariuszy. Odnosi się to do obserwa-
cji relacji rynkowych, zmian cen akcji. Rozkład tych
korzyści nie jest równomierny, tak jak w przypadku
wypłat dywidend. Zależy on od udziału akcji wyku-
pionych w ogóle akcji, relacji cen akcji przed wyku-
pem, w wykupie (wezwaniu) i po wykupie.

W powyższym modelu zakłada się, że ceny akcji
odzwierciedlają wartość spółki, zmiany cen akcji od-
zwierciedlają przyrosty wartości. W praktyce zmiany
cen mogą mieć charakter krótkoterminowy. Pełny
efekt można wycenić analizując długookresowe kon-
sekwencje wykupów oraz wszelkie alternatywne in-
westycje. W praktyce jest to szczególnie trudne na nie-
efektywnych rynkach, gdzie zapowiedzi wykupu czę-
sto nie prowadzą do wzrostu cen akcji8). Inwestorzy
wyceniają spółkę na podstawie oceny działalności fun-
damentalnej oraz możliwości jej wzrostu w przyszło-
ści, a nie na podstawie zapowiedzi wykupów akcji.

Wykupy a stopa zwrotu z akcji

ednym z podstawowych motywów skłaniają-
cych do wykupu akcji jest poprawa wyników
przypadających na jedną akcję. Powszechnie

uważa się, że wykup akcji prowadzi do poprawy wskaź-
ników liczonych na jedną akcję, w tym przypadku na
zmniejszoną po wykupie liczbę akcji. Wykupy są wręcz
traktowane jako sposób poprawy wyników księgowych
spółki9). W zamyśle mają doprowadzić do wzrostu ceny
akcji.

PE = P0 +
EC × r × T

ke

= FP ×(           ) + (1 – FP) × (           )W
N0 × P0

PT – P0

P0

PE – P0

P0
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Możliwości poprawy wskaźników liczonych na ak-
cję, w celu zachęcenia inwestorów, zależą od relacji
między wielkością wskaźników C/Z (PE) a stopą opro-
centowania pożyczek lub stopą zwrotu z aktywów fi-
nansowych10). Spółka osiąga zysk na działalności ope-
racyjnej i dodatkowo zysk z aktywów finansowych EC.
Struktura finansowania nie ma wpływu na wielkość
zysku operacyjnego.

Gdy wykup akcji własnych finansowany jest z wła-
snych nadwyżkowych środków własnych, to spółka
traci odsetki z inwestycji finansowych. Aby wy-
kup był zasadny, to powinny one być zrekompenso-
wane wzrostem zysków netto przypadających na jedną
akcję. Warunek ten jest spełniony, jeżeli:

EPSE – zysk netto na akcję
r – nominalna stopa zwrotu z inwestycji finansowych
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Innymi słowy jednostkowy zysk netto (przypada-
jący na jedną akcję), podzielony przez cenę akcji P0,
powinien być większy od efektywnej, tj. po podatku,
stopy zwrotu z aktywów finansowych.

W przypadku braku własnych środków finanso-
wych wykupy akcji mogą być przeprowadzone dzięki
zaciągnięciu dodatkowych pożyczek. Wiąże się
to z koniecznością opłacenia odsetek, które pomniej-
szają zysk netto. W takiej sytuacji warunek efektyw-
ności wykupu z uwagi na EPS można zapisać:

gdzie:
kd – nominalny koszt długu
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Oznacza to, że warunkiem efektywności wykupu
jest spełnienie warunku: jednostkowy zysk netto (przy-

padający na jedną akcję), podzielony przez cenę akcji,
powinien być większy od efektywnego, tj. po podatku,
kosztu długu.

Przedstawione wyżej rachunki mają charakter
księgowy i jednocześnie krótkoterminowy. Nie
uwzględniają długookresowych konsekwencji wyku-
pu. W wyniku wykupu ma miejsce poprawa bieżą-
cych przepływów pieniężnych osiągalnych dla akcjo-
nariusza.

Wykupy akcji a zmiana wartości
wewnętrznej

ykupy akcji na otwartym rynku dominują
w praktyce gospodarczej. Celem kierownic-
twa spółki powinna być maksymalizacja dłu-

goterminowej wartości dla akcjonariuszy, którzy za-
chowali swoje akcje11). Wykupy służą do realizacji ich
interesów. Takie podejście może doprowadzić do
uszczuplenia wartości dla pozostałych akcjonariuszy
i w konsekwencji do konfliktów między różnymi gru-
pami akcjonariuszy. Zgodnie z formułą prezentowaną
przez Rappaporta skutki wykupu akcji są analizowa-
ne z punktu widzenia akcjonariuszy pozostających
w spółce. Ich faktyczną stopę zwrotu wyznaczoną na
podstawie „prawdziwej” wewnętrznej wartości spółki
wyraża formuła12):

gdzie:
RRE – stopa zwrotu wymagana przez akcjonariuszy.

Zakłada się, że akcje są wykupywane po bieżącej
i jednocześnie nie doszacowanej cenie rynkowej. Przyj-
muje się założenie, że rynek jest niedoskonały. Pro-
wadzi to do wzrostu realnej stopy zwrotu osiąganej
przez akcjonariuszy pozostających w spółce. Jest ona
funkcją oczekiwanej stopy zwrotu oraz stopnia niedo-
szacowania akcji spółki przez rynek kapitałowy. Wzór

95% 0,26% 0,56% 0,88% 1,25% 1,25%

90% 0,53% 1,11% 1,76% 2,50% 2,50%

85% 0,79% 1,67% 2,65% 3,75% 3,75%

80% 1,05% 2,22% 3,53% 5,00% 5,00%

75% 1,32% 2,78% 4,41% 6,25% 6,25%

70% 1,58% 3,33% 5,29% 7,50% 7,50%

65% 1,84% 3,89% 6,18% 8,75% 8,75%

60% 2,11% 4,44% 7,06% 10,00% 10,00%

55% 2,37% 5,00% 7,94% 11,25% 11,25%

50% 2,63% 5,56% 8,82% 12,50% 12,50%

Tab. Wzrost wartości wewnętrznej na akcję po wykupie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. PETTIT, Applications in Real Options and Value-based Strategy, [w:]
L. TRIGEORGIS (red.) Real Options and Business Strategy – Applications to Decision Making, Risk Book 1999.
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na względny wzrost wartości wewnętrznej akcji moż-
na również wyrazić formułą13):

gdzie:
%∆Vw – względna zmiana wartości wewnętrznej akcji
w wyniku wykupu
VwE – wewnętrzna „prawdziwa” wartość akcji po wy-
kupie
Vw0 – wewnętrzna wartość akcji przed wykupem.

Wartość wewnętrzna akcji po wykupie:

Względne przyrosty wartości wewnętrznej po wy-
kupie (%∆Vw) w zależności od poziomu niedowarto-
ściowania oraz od wielkości wykupu przedstawia for-
muła:

Jak wynika z powyższego wzoru, wzrost wartości
wewnętrznej przypadający na jedną akcję zależy od
udziału wykupionych akcji w ogóle akcji oraz od stop-
nia niedoszacowania cen akcji (relacji bieżącej ceny
rynkowej do wartości wewnętrznej akcji). Im większy
jest wykup, tym korzyść przypadająca na jedną akcję
może być większa. Rozkłada się na mniejszą liczbę
akcji. Kalkulacje przyrostów wartości wewnętrznej dla
różnych wielkości wykupów oraz dla wybranych po-
ziomów niedowartościowania przedstawia tabela.

Inwestycja jest bardziej efektywna, gdy subiektyw-
ny poziom niedoszacowania jest większy oraz wielkość
wykupu jest większa14). Również badania empiryczne
potwierdzają, że rynek kapitałowy w małym stopniu
docenia małe wykupy akcji własnych. Prowadzą one
do wzrostu ceny akcji o 2–3%. Natomiast duże wyku-
py obejmujące około 15% akcji prowadzą do wzrostu
cen akcji o około 16%15).

W przedstawionym wyżej modelu oceny efektyw-
ności wykupu zakłada się elastyczność procesu gospo-
darczego. Działalność można prowadzić w sposób cią-
gły angażując mniejsze kapitały. W praktyce jest to
założenie trudne do spełnienia. W większym stopniu
dotyczyć to może zmian kapitału obrotowego netto.
Problemem dyskusyjnym jest również wycena oraz
obiektywizacja poziomu niedoszacowania. Należy
określić faktyczne przyczyny takiego postrzegania
spółki przez rynek kapitałowy. Niekiedy taka wycena
rynku ma charakter krótkoterminowy.

Wnioski

cena efektywności decyzji o wykupie akcji
własnych może być prowadzona z perspekty-
wy różnych grup interesów: akcjonariuszy po-

zostających w spółce lub decydujących się na sprze-
daż swoich akcji. Skutki decyzji o przejęciu można roz-
patrywać analizując zmiany rynkowych cen akcji oraz

zmiany istotnych dla inwestorów wskaźników finan-
sowych. W analizie opłacalności istotne jest przyjęcie
prawidłowego horyzontu czasowego rachunku, spój-
nego z przesłankami podjętej decyzji. Analiza krótko-
terminowa nie daje prawidłowych podstaw do oceny
zasadności wykupu.

Analizując decyzję o wykupie własnych akcji nale-
ży wziąć pod uwagę wykreowane kontrakty opcyjne.
Mogą one znacząco wpłynąć na wartość spółki. W wy-
niku wykupu spółka pozyskuje nowe prawa, ale może
również podjąć zobowiązania opcyjne. Ograniczają
one możliwości wzrostu w przyszłości oraz kształtują
inny rozkład korzyści między różnymi grupami ak-
cjonariuszy.

dr Andrzej Rutkowski
Wydział Zarządzania

Uniwersytetu Warszawskiego
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