
Umowa inwestycyjna 
z klauzulą eam out 

Zawierając umowę inwestycyjną, 

wiele podmiotów decyduje się 

na model, w którym inwestor 

początkowo nabywa jedynie 

pakiet praw udziałowych 

w spółce, a strony dalej 

koegzystują w ramach wspólnego 

przedsięwzięcia. W takich 

wypadkach stosuje się 

tzw. klauzulę earn out, 

która umożliwia zarówno 

redukcję ryzyka, 

jak i maksymalizację zysków. 

Tomasz Szczurowski 

echanizm earn out ogranicza 
ryzyko inwestora oraz motywuje 
sprzedającego do dalszej efektyw

nej pracy w spółce poprzez uzależnienie 
przyszłej wyceny pozostającego w jego rę
kach pakietu udziałowego od osiągnięcia 
przez nią założonych celów. W sytuacji 
wykorzystania tego modelu treść umowy 
inwestycyjnej musi dalece wykraczać poza 
przedmiot typowy dla umowy sprzedaży 
tytułów uczestnictwa w spółce. 

Cele stanowią priorytet 
Podstawowym celem sprzedającego 
jest rzeczywiste uzyskanie zapłaty 
możliwie najwyższej ceny w zamian 
za prawa udziałowe, które sprzedaje. 
Wszelkie ustalenia organizujące współ
pracę stron w spółce powinny być 
oceniane przez pryzmat przydatności 
do jego realizacji. Pomijając kwestie 
zabezpieczeń wypłacalności inwestora 
(np. poręczenie ze strony spółki matki) 
oraz instrumentów technicznego zabez
pieczenia płatności (np. wykorzystanie 
rachunku powierniczego), podstawowe 
znaczenie będzie miało uzgodnienie 
okoliczności decydujących o tym, czy 
i w jakiej cenie kolejne pakiety udzia
łowe zostaną sprzedane. 

W wypadku wykorzystania założo
nego mechanizmu earn out inwestor de 
facto nie płaci za udziały w spółce, ale 
za osiągnięcie przez nią określonych 
efektów. Może to być np.: 
• poziom zysku, 
• udział w rynku, 
• wielkość sprzedaży, 
• czy rozwinięcie i opatentowanie okre
ślonego produktu. 

Osiągnięcie założonych celów umoż
liwia w ogóle żądanie od inwestora, 
by odkupił od sprzedającego kolejny 
pakiet udziałowy (tzw. opcja putj albo 
znajduje odzwierciedlenie w wysoko
ści ceny po jakiej sprzedaż nastąpi. 
Przy czym może być ona zrealizowana 
również na żądanie samego inwestora 
(tzw. opcja call). Kluczowe znaczenie 
ma zatem porozumienie się stron co 
do celów, które mają być postawione 
spółce oraz ich precyzyjne określenie. 

Następnie konieczne jest określe
nie, jakie parametry powinny znaleźć 
się w formule cenowej, służącej okre
śleniu wartości udziałów objętych 
opcjami put/call tak, aby ich zbadanie 
w określonym terminie rzeczywiście 
odpowiadało na pytanie, czy spółka 
uzgodnione cele zrealizowała. 

Wyniki oraz wycena spółki jako pa
rametry realizacji założeń 
Parametrami najczęściej wykorzysty
wanymi do ustalenia ceny za kolejne 
pakiety udziałowe (a więc ustalenia 
wartości opcji call/put) są różne wa
riacje wyniku spółki, np. zysk netto, 
EBIT, EBITDA itp. albo wartość całej 
spółki ustalona w drodze wyceny. Od
wołując się do wyniku spółki, należy 
pamiętać, że nawet zgodne rozumienie 
przez strony kwestii ekonomicznych 
powinno znaleźć w umowie precyzyjne 
odzwierciedlenie w języku odpowiada
jącym kategoriom rachunkowym, któ
rym podlega spółka. Same wskaźniki 
używane na rynku kapitałowym nie 
zawsze bowiem znajdują odzwierciedle
nie w przepisach ustawodawstwa krajo-
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wego. Także kwestia uzgodnień, co do 
audytu sprawozdania (m.in. terminu, 
wyboru prowadzącego, kosztu, sposo
bu prezentacji wyniku), na podstawie 
którego wskaźnik będzie wyliczany, 
powinna zostać potraktowana z uwagą. 

W wypadku odwołania się do przy
szłej wyceny spółki, obowiązkowy jest 
wybór metody jej dokonania oraz uzu
pełnienie jej o parametry dodatkowe. 
W efekcie wycena musi odzwierciedlać 
wartość spółki postrzeganą przez 
pryzmat osiągnięć uznanych przez 
strony za kluczowe przy wyznaczaniu 
celów spółki. I tak na przykład przy 
zastosowaniu popularnej metody zdys
kontowanych przepływów pieniężnych, 
która jest rekomendowana przez wielu 
praktyków jako najbardziej wiarygod
na, uszczegółowienia może wymagać 
metoda szacowania kosztu kapitału 
(czy to średnioważonego czy własnego), 
jak również liczba i wartość współczyn
ników dyskonta nakładanych z tytułu 
płynności czy tzw. niskiej kapitalizacji. 

Pamiętać należy przy tym, że żadna 
metoda wyceny nie pozwala w stu pro
centach zobiektywizować jej wyniku. 
Trudno byłoby więc również o prze
prowadzenie weryfikacji takiej wyceny 
w sposób, który dawałby pewność jej 
potwierdzenia lub zakwestionowania 
w razie sporu pomiędzy stronami. 
Ważne jest zatem uzgodnienie sposo
bu wyłaniania podmiotu (podmiotów), 
które przeprowadzą wycenę, w sposób 
minimalizujący potencjalne zastrze
żenia co do ich rzetelności, a także: 
procedur kwestionowania jej wyników 
lub ucierania rozbieżności pomiędzy 
poszczególnymi wycenami. 

Terminy realizacji opcji put i caff 
Sam wybór terminów realizacji opcji 
put/call (nie zawsze występujących 
w pełni równolegle w czasie) także ma 
znaczenie. Powinny być one postrze
gane w świetle przewidywanego sce
nariusza rozwoju spółki. Sprzedawca 
z pewnością wolałbym przecież unik

nąć np. sytuacji, w której w roku 2015 
przewidywana jest znacząca poprawa 
wyniku spółki, związana z inwestycja
mi w latach 2013 i 2014, a inwestor 
będzie mógł zrealizować opcje call już 
z końcem roku 2014 r. - po niskiej 
wycenie dotyczącej okresu wysokich 
kosztów w spółce. 

Po stronie profitów inwestor wska
zuje nierzadko możliwość znaczącego 
wzrostu wartości spółki po inwestycji 
z uwagi na synergię, którą zapewni 
współpraca pomiędzy stronami i do
stęp do jego zasobów. Nawet jeśli 
charakter inwestora w sposób oczywi
sty sugeruje, że taki efekt powinien 
wystąpić, to nigdy, gdy osiągnięcie 
celów sprzedającego zależeć miałoby 
od rzeczywistego wykorzystania poten
cjalnej synergii, nie można poprzestać 
na ogólnych deklaracjach. Powinny 
one znaleźć odzwierciedlenie w skon
kretyzowanych obowiązkach inwestora 
we wszystkich sferach, w których taka 
konkretyzacja jest możliwa, uzupeł-
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nionych ewentualnie o kierunkowe 
dyrektywy postępowania w pozosta
łych obszarach. Przy czym pamiętać 
należy, że każdy obowiązek wart jest 
w praktyce tyle, ile konsekwencje jego 
niewykonania. 

Awersja do ryzyka i możliwe korzyści 
muszą zostać zweryfikowane 
Sprzedający pamiętać musi również 
o oszacowaniu, na ile ryzykowna bę
dzie dla niego sytuacja wynikła z ewen
tualnego zbycia przez inwestora swoje
go pakietu udziałowego na rzecz osoby 
trzeciej. Część związanych z tym ryzyk 
można wyeliminować poprzez powią
zanie takiego zbycia z przystąpieniem 
nabywcy do obowiązków inwestora 
wynikających z umowy inwestycyjnej. 
Jednak część z nich - np. te związane 
z utratą synergii - jest trudniejsza (je
śli w ogóle możliwa) do zniwelowania 
i wymaga zastosowania dodatkowych 
zabiegów zabezpieczających. 

Jeśli mechanizm earn out ma rze
czywiście pełnić funkcję bonusu za 
efektywność, a nie tylko zmniejszać ry
zyko inwestora oraz zapewniać źródło 
potencjalnej dodatkowej dywidendy 
dla sprzedającego, określaniu zasad 
współpracy powinna przewodzić zasa
da: „weź odpowiedzialność za okolicz
ności, na które masz wpływ". Zatem, 
jeśli wartość opcji put/call zależy od 
wyniku spółki, inwestor powinien dys
ponować instrumentami kontroli nad 
spółką umożliwiającymi mu wypra
cowanie zysku. Powinien też zadbać 
o jasne określenie już w umowie in
westycyjnej zasad jego zatrudnienia 
w spółce, w tym wynagrodzenia z tego 
tytułu. W przeciwnym razie zawrze 
nie tyle umowę inwestycyjną, co 
losową i postawi się w dużej mierze 
w roli biernego inwestora, zależnego 
w szerokim zakresie od swobodnej 
decyzji kontrahenta - większościowego 
udziałowca, nierzadko powiązanego 
już z grupą kapitałową i jej odrębnymi 
interesami. 

Instrumenty kontroli są niezbędne 
Utrzymanie pełnej kontroli operacyjnej 
przez dotychczasowych udziałowców 
po inwestycji jest mrzonką - inwestor 
musi dysponować instrumentami za-

59 
Jeśli mechanizm earn out ma 
rzeczywiście pełnić funkcję 
bonusu za efektywność, 
a nie tylko zmniejszać ryzy
ko inwestora oraz zapewniać 
źródło potencjalnej dodatkowej 
dywidendy dla sprzedającego, 
określaniu zasad współpracy 
powinna przewodzić zasada: 
„weź odpowiedzialność 
za okoliczności, na które 
masz wpływ". 

bezpieczającymi jego interesy. Jednak 
efektywnościowy earn out sugeruje 
sprzedającemu, że powinien dążyć do 
ustalenia dla siebie generalnej kompe
tencji do zarządzania spółką, godząc 
się na skonkretyzowane ograniczenia 
tej swobody. Można to racjonalnie uczy
nić w pierwszej kolejności przez wyzna
czenie zarządzającym ram działania 
i celów do zrealizowania, a w drugiej 
- poprzez ustalenie uprawnień kontro
lnych oraz narzędzi interwencyjnych 
pozwalających inwestorowi skutecznie 
reagować na ujawnienie się okoliczno
ści zagrażających interesowi spółki lub 
inwestora. Pamiętać przy tym trzeba, 
że uprawnienia kontrolne wiązać się 
będą z obowiązkami raportowania do 
inwestora, które mogą być wcale nie 

łatwe do spełnienia przez niewielką 
spółkę, a z pewnością - kosztowne. 

W większości wypadków wyzna
czanie wspomnianych ram działania 
nastąpi przez ustalenie biznesplanu 
i budżetów. Jest to mało prawdopodob
ne, aby możliwe było ich przygotowanie 
z góry dla całego okresu earn outu. 
Zachodzi zatem potrzeba ustalenia 
przez s t rony zobiektywizowanych 
kryteriów, które posłużą do ich kon
struowania dla kolejnych okresów oraz 
które mogą posłużyć do wprowadzenia 
ewentualnych zmian w planach już 
przyjętych. Prawidłowo opracowane 
wskazania biznesplanu lub budżetu 
oraz przypisanie do nich odpowiednich 
wag, zapewnią też klarowne punkty 
odniesienia, pozwalające ustalać,w ja
kich okolicznościach uzasadniona by
łaby interwencja inwestora w bieżące 
zarządzanie spółką. Doświadczenie 
wskazuje, że praca poświęcona na pre
cyzowanie procedury konstruowania 
oraz weryfikacji realizowania planów 
spółki, zwraca się w dwójnasób w po
staci istotnie zmniejszonego ryzyka 
sporu pomiędzy stronami w trakcie 
koegzystencji w spółce. 

Sprzedający musi pamiętać rów
nież o tym, że jego sytuacja w spółce 
będzie zmienna w czasie. Realizowanie 
kolejnych opcji put/call, może zapew
nić inwestorowi nie tylko większość 
pozwalającą sprawować bieżący zarząd 
przedsiębiorstwem, ale także zmieniać 
jego struktury i zasady funkcjonowa
nia - w tym dokonywać operacji na 
kapitałach czy zmienić formę prawną 
spółki. W konsekwencji może to pro
wadzić do niekontrolowanej utraty 
przez sprzedającego wpływu na spół
kę, a nawet wyciśnięcia go z niej, jak 
również całkowicie zaburzyć układ 
praw i obowiązków skonstruowany 
przez strony w umowie inwestycyjnej. 
Decyzje należy zatem podejmować 
z dużą dozą ostrożności, a pracując 
nad umową inwestycyjną kierować się 
zasadą: „uzgodnione jest tylko to, co 
precyzyjnie umówimy dziś". 

•• 
Tomasz Szczurowski 

radca prawny, partner zarządzający 

Kancelarii Prawnej Trinity Waluga 

i Wspólnicy należącej do Grupy Trinity SA. 
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