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Wstęp
Od wielu lat Polska jest największym i najatrakcyjniejszym rynkiem private equity
w Europie Środkowo-Wschodniej. Potencjał rodzimego rynku odzwierciedlają liczby
– w 2016 roku wartość inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się w Polsce przekroczyła
3,2 miliarda złotych. Tak duże zaangażowanie funduszy PE ma pozytywny wpływ na polski
biznes i gospodarkę, gdyż inwestorzy wspierają spółki nie tylko kapitałem, ale również
oferują specjalistyczną wiedzę, dzielą się doświadczeniem oraz kontaktami w branży.
W celu wzmocnienia kompetencji zarządu, fundusze często rekrutują nowych menedżerów,
wybierając najlepszych spośród polskich i zagranicznych specjalistów. Zważywszy na fakt, że
inwestorzy kapitałowi koncentrują się na dynamicznym rozwoju firm, presja bardzo dobrych
wyników w założonym okresie inwestycyjnym jest duża i wymaga od osób zarządzających
tymi spółkami wysokiej motywacji, determinacji i efektywności.
Aby sprawdzić, jakie praktyki i narzędzia w zakresie motywowania kadry menedżerskiej
w spółkach portfelowych są najpopularniejsze, firma KPMG w Polsce przeprowadziła badanie
wśród funduszy private equity działających w naszym kraju. Zebrano blisko 30 odpowiedzi,
które pozwoliły zarysować strategie wynagradzania menedżerów spółek portfelowych.
Niniejszy raport prezentuje szczegółowe wyniki badania.
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Partner w KPMG w Polsce

Rafał Wiza
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O badaniu
Badanie
internetowe

W badaniu uczestniczyło
15 funduszy PE inwestujących
w Polsce

Skierowane do funduszy
kapitałowych inwestujących
w Polsce

Badanie odbyło się na
przełomie kwietnia
i maja 2017 roku

Pytania były w formie pytań
zamkniętych, jednokrotnego
lub wielokrotnego wyboru

Badanie zostało
przeprowadzone przez
ﬁrmę audytorsko-doradczą
KPMG w Polsce

W badaniu internetowym przeprowadzonym przez firmę KPMG na przełomie kwietnia i maja wzięło udział 15 funduszy private equity (PE)
inwestujących w Polsce. Autorów raportu interesowało ujęcie trendu, jak zmienia się podejście do wynagradzania członków zarządów w spółkach
portfelowych funduszy po ich zakupie w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego oraz bonusu krótko- i długoterminowego. Celem badania było
również sprawdzenie, jakie są kryteria oceny kadry zarządzającej, komu i jaki udział przysługuje w spółce portfelowej oraz jak zmienia się skład zarządu
po wejściu kapitałowym funduszu. Wyniki badania pozwoliły na przedstawienie wniosków, które mogą być traktowane jako reprezentatywne dla
rynku w Polsce.

Obszary modyfikacji wynagrodzeń przez fundusze PE
Jakie zmiany w wynagrodzeniu dokonał Fundusz PE w Spółce portfelowej?
68%

Podniesiono wynagrodzenie zasadnicze

42%

29%

Zmodyﬁkowano bonus średnioterminowy

Dodano bonus średnioterminowy

10%

10%

7%

16%

Inne

Dodano bonus krótkoterminowy

Zmodyﬁkowano bonus krótkoterminowy

Nie wprowadzono żadnych zmian po transakcji

3%

Z badania KPMG w Polsce wynika,
że po wejściu kapitałowym funduszu
w blisko 70% badanych firm
podnoszone jest wynagrodzenie
zasadnicze. W krótkim horyzoncie
czasowym, który wynosi zwykle
5 lat, nowy właściciel skupia się
na poprawieniu wyników, aby
osiągnąć zadowalający zwrot. Z tego
powodu fundusze kapitałowe starają
się wzmocnić zarząd, rekrutując
profesjonalistów z niemal całego
świata, co wiążę się z koniecznością
zaoferowania wynagrodzenia
atrakcyjnego również dla zagranicznego
menedżera. Może się ono wówczas
zbliżać do poziomu odpowiadającego
firmom z branży operującym na
rynkach europejskich.
Ponadto w przypadku ponad 70%
spółek fundusze zmodyfikowały
lub dodały bonus średnioterminowy.

Obniżono wynagrodzenie zasadnicze

Bonus krótkoterminowy – okres rozliczeniowy krótszy niż rok; Bonus średnioterminowy – okres rozliczeniowy roczny; Bonus długoterminowy (long-term incentive) – dodatkowy, długookresowy element
poza wynagrodzeniem zasadniczym
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE
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Benchmark dla wynagrodzeń członków Zarządów
Wynagrodzenie członków zarządów
spółek portfelowych składa się
z trzech części. Oprócz wynagrodzenia
zasadniczego, menedżerowie
otrzymują bonusy (krótkoterminowe
i średnioterminowe) oraz są
uprawnieni do objęcia pakietu akcji
spółki w ramach tzw. equity pool.
Według wyników badania
w większości spółek portfelowych
(72%) dwie pierwsze składowe
wynagrodzenia kształtowane są
na poziomie odpowiadającym
wynagrodzeniom na porównywalnych
stanowiskach w innych firmach z tej
samej branży.
Trzeci z elementów składających
się na wynagrodzenie całkowite
członków zarządów spółek

portfelowych jest oferowany
w formie pakietu udziałów, co
jest związane ze specyfiką rynku
private equity i działania funduszy
inwestycyjnych, nastawionych na
budowanie długoterminowego
wzrostu wartości przejętej spółki. Nie
jest zatem zaskoczeniem, że element
motywacyjny ma charakter odroczony
i jest bezpośrednio powiązany
z budowaniem stabilnego wzrostu
wartości spółki w perspektywie
długoterminowej.
Wizja wysokich zysków przy
odsprzedaży firmy motywuje kadrę
zarządzającą przez cały okres
inwestycji, który wynosi zazwyczaj
około 5 lat. Możliwość objęcia
kilku procent akcji wyróżnia branżę

private equity i sprawia, że kadra
zarządzająca spółek portfelowych
traktuje firmę niemalże jak własną.
Wyniki badania pokazują, że w ponad
jednej trzeciej firm wysokość
bonusu długoterminowego
przekracza 4-5-krotność całkowitego
wynagrodzenia rocznego, a w 40%
przypadków jest nawet wyższa.
Naszą uwagę zwrócił fakt, że tylko
dwie spółki wskazały na brak analiz
w obszarze rynkowego badania
wynagrodzenia. Oznacza to, że
większość funduszy interesuje
się badaniem trendów rynkowych
w obszarze wynagradzania i na
tej podstawie buduje pakiety
wynagrodzenia dla członków zarządów
spółek portfelowych.

Na jakim poziomie staracie się Państwo kształtować wynagrodzenie zasadnicze wraz z bonusem
krótkoterminowym w odniesieniu do porównywalnych stanowisk w innych firmach w tej branży?

72%

Na poziomie wynagrodzeń na stanowiskach w porównywalnych spółkach z branży

9%

6%

Poniżej wynagrodzeń na stanowiskach w porównywalnych spółkach z branży

Powyżej wynagrodzeń na stanowiskach w porównywalnych spółkach z branży

6%

6%

Nie prowadzimy takich analiz

Trudno powiedzieć

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE
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Struktura wynagrodzeń i cele warunkujące przyznawanie premii
Udział wynagrodzenia zasadniczego
w wynagrodzeniu rocznym jest
dość zróżnicowany i zależy od
spółki. Odpowiedzi ankietowanych
w badaniu KPMG w Polsce rozłożyły
się niemal równomiernie dla trzech
przedziałów pomiędzy 40% a 100%,
najczęściej zaś pojawiającą się
wartością był zakres pomiędzy
40% a 60%. Pokrywa się to
z charakterystyką spółek notowanych
na warszawskiej giełdzie, które
kształtują udział wynagrodzenia
zasadniczego w rocznym na poziomie
ok. 50%- 60%. W krajach Europy
Zachodniej udział wynagrodzenia
zasadniczego zarządów spółek
giełdowych jest często niższy
i kształtuje się, według analiz
rynkowych, na poziomie
ok. 20%-30%.

Jaki jest udział wynagrodzenia zasadniczego w rocznym?

3%

(0%, 40%>

36%

(40%, 60%>

32%

(60%, 80%>

29%

(80%, 100%>
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE

Jaka jest waga poszczególnych rodzajów celów w przyznawaniu bonusu krótkoterminowego?
Cele

0%

(0%, 20%>

(20%, 40%>

(40%, 60%>

(60%, 80%> (80%, 100%>

Część uznaniowa
Cele indywidualne
Cele ogólne ﬁrmy
Wyniki ﬁnansowe ﬁrmy
<3 odpowiedzi

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE

Warunkiem uzyskania bonusu jest
osiągnięcie wyznaczonych celów.
Odpowiedzi respondentów pokazują,
że najistotniejszym celem stawianym
przez fundusze kapitałowe jest
osiąganie zakładanych wyników
finansowych. Nacisk na jasno
zdefiniowane kryterium oceny

o charakterze ilościowym jest typowy
dla anglosaskiego systemu zarządzania
wydajnością pracy, co sugeruje, że
fundusze PE czerpią wzorce z praktyk
stosowanych na tamtejszych rynkach.
Mierzalny element przyznawania
bonusu, jakim są cele finansowe,
odpowiada praktykom wynagradzania

3-7 odpowiedzi

>8 odpowiedzi

menedżerów, jednak odbiega od
praktyk zazwyczaj stosowanych
w mniejszych polskich firmach.
Uznaniowy komponent systemu
wypłacania bonusu jest zachowany,
jednak jego waga w strukturze katalogu
celów najczęściej nie przekracza 20%.
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Management Equity Pool
Specyfika branży PE wyrażona jest
w sposobie wynagradzania kadry
zarządzającej spółkami portfelowymi,
a także niektórych pracowników, którzy
są postrzegani jako kluczowi w realizacji
przyjętej strategii. Członkowie zarządów
spółek portfelowych oraz pracownicy
mają prawo objęcia udziałów w firmach,
którymi zarządzają.
Łączna wielkość pakietu akcji, które
mogą nabyć członkowie zarządów,
zależy od specyfiki i wielkości spółki
i najczęściej wynosi między 3% a 5%.
Na Zachodzie, jak wskazują analizy
rynkowe, menedżerowie obejmują
zazwyczaj ok. 10% akcji, finansując ich
nabycie z własnych środków. W Polsce
zaś menedżerom przysługuje niższa
ilość udziałów, jednak nie pokrywają
ich zakupu z „własnej kieszeni”.
Zauważalny na polskim rynku staje się
jednak trend zwiększania wielkości tego
pakietu. W badaniu KPMG w Polsce
ponad 1/3 ankietowanych wskazała,
że zarządzający mogą nabyć od 5% do
nawet ponad 10% udziałów w spółce
portfelowej.

Jaki maksymalny procent całkowitej wartości udziałów w Spółce
mogą objąć łącznie Członkowie Zarządu i inni pracownicy?

49%

16%
13%

10%
6%
0%

6%
(0%, 3%>

(3%, 5%>

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE

(5%, 8%>

(8%, 10%>

(10%, 15%>

Którzy pracownicy są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia
w formie management equity pool?

87%

Członkowie Zarządu

80%

Prezes Zarządu

50%

Inni pracownicy

Możliwość objęcia udziałów stanowi
istotny bodziec motywacyjny dla
menedżerów spółek portfelowych.
Większość inwestycji private
equity generuje w ciągu 5 lat zwrot
przekraczający 100%. Zyski osiągane
przy odsprzedaży pakietu akcji
spółki portfelowej są zwykle bardziej
atrakcyjne niż opcje menedżerskie
spółek giełdowych. Wielkość pakietu
akcji spółki oraz wzrost ich wartości
wyróżnia zatem sektor private equity na
tle innych branż.
Z badania KPMG w Polsce wynika, że
prawo nabycia udziałów przysługuje
prawie wszystkim prezesom, jako
właścicielom pierwotnym lub nowym
menedżerom, i członkom zarządów, przy
czym prezesi zazwyczaj mają prawo
do większej liczby akcji. Poza zarządem
możliwość nabycia udziałów przysługuje
niektórym kluczowym pracownikom na
różnych poziomach organizacji. Warto
również zaznaczyć, że często fundusze
oczekują zaangażowania kapitałowego
kluczowego kierownictwa firmy.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE
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Vesting conditions
Na jakich zasadach oparte są vesting conditions?
Upływ określonego okresu czasu
(time-based)
Realizacja określonego poziomu
wskaźników ﬁnansowych
lub operacyjnych (performance-based)

31%

28%

41%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE

Przy określaniu prawa do nabycia
udziałów (vesting conditions) stosuje
się kryteria związane z osiąganymi
wynikami (performance-based) lub
oparte na czasie (time-based). Możliwe
są także kombinacje obydwu kryteriów
(mixed: time & performacne based).
Przeprowadzone badanie wskazuje, że
w Polsce zasady przyznawania prawa

do objęcia akcji oparte są w mniej
więcej równej części na realizacji
założonych wskaźników finansowych
(28%) oraz po upływie określonego
czasu (31%). Najczęściej występuje
jednak kombinacja tych metod,
a zatem wariant mieszany (41%).

Wariant mieszany (mix: time-based
i performance-based)

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę?

Przy określaniu kryteriów pomiaru
wykorzystuje się wyniki finansowe,
spośród których najważniejszym
wskaźnikiem, na który fundusze
zwracają uwagę jest EBITDA.
Spółki portfelowe nie różnią się
w tym zakresie znacząco od spółek
notowanych na polskiej giełdzie, gdzie
EBITDA jest również najistotniejszym
wskaźnikiem pomiaru efektywności.

65%
55%

Nieco rzadziej fundusze stosują
kryteria zwane exit based (jak np. IRR
i MOIC), które pokazują poziom zwrotu
zainwestowanej kwoty przy wyjściu.

35%
25%
10%

EBITDA

Equity Value
/ Enterprise Value

IRR

MOIC

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization; Equity Value – rynkowa wartość
kapitałów własnych; Enterprise Value – rynkowa
wartość kapitałów własnych plus wartość rynkowa
zadłużenia netto; IRR – Internal Rate of Return;
MOIC – Multiple on Invested Capital.

Inny wskaźnik

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE
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CFO potrzebny od zaraz
Wyniki prowadzonego badania
wskazują, że fundusze private
equity po zainwestowaniu w spółkę
wpływają na strukturę jej zarządu,
który zazwyczaj jest wzmacniany
poprzez zatrudnienie nowego
CFO. Na taki ruch zdecydowano się
w ponad 86% przypadków. Dyrektor
Finansowy jest ogniwem łączącym
kadrę zarządzającą w spółce

portfelowej oraz inwestora – nowego
właściciela.
Inwestor rzadziej decyduje się na
zatrudnienie nowego Prezesa/Dyrektora
Generalnego (CEO); blisko 45%
badanych spółek wskazała na zmiany
w zarządzie spółki portfelowej na tym
stanowisku. Tylko w co czwartym
przypadku zarząd wzmacniany jest
osobami na stanowiskach CCO, CTO

czy COO. Wskazuje to, że funkcje CCO
często pełnione są przez Prezesa lub że
Prezes osobiście wskazuje kandydatów
na te stanowiska.
W ponad połowie spółek portfelowych
zarząd liczy od 2 do 3 osób, a 3 do 4
członków zarządu znajduje się w 1/3
spółek uczestniczących w badaniu.

CEO – Chief Executive Officer; CFO – Chief Financial Officer; COO/CTO – Chief Operating Officer / Chief Technology Officer; CCO – Chief Commercial Officer

Jakie pozycje w Zarządzie Spółki zostały obsadzone przez Fundusz po transakcji?

86%
CFO

45%
CEO

24%

COO/CTO

24%
CCO

3%
Inne

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE
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Profil Prezesa polskiej spółki portfelowej PE
Liczba lat doświadczenia zawodowego Prezesa Zarządu Spółki

7%

do 10 lat

22%

11-15 lat

39%

16-20 lat

32%

powyżej 20 lat

55%

Pracował w Spółce wcześniej przed
przejęciem przez Fundusz

41%

Został zrekrutowany przez Fundusz i nie
pracował wcześniej w zarządach spółek
portfelowych funduszy

4%

Został zrekrutowany przez Fundusz i miał
wcześniejsze doświadczenia pracy
w spółkach portfelowych funduszy

„Rodowód” Prezesa Spółki

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE

Płeć Prezesa Zarządu Spółki

7%

Kobieta

93%

Mężczyzna

Wiek Prezesa Zarządu Spółki

17%

36-40

38%

41-45

21%

46-50

24%

powyżej 50 roku życia

Po wejściu nowego inwestora,
w prawie co drugiej spółce portfelowej,
na stanowisku pozostaje ten sam
Prezes. Tam, gdzie zmienia się
osoba na tym stanowisku, fundusz
poszukuje kandydatów w ramach
procesu rekrutacji zewnętrznej.
Kluczowym kryterium, które decyduje
o zatrudnieniu nowego Prezesa jest
jego doświadczenie w danej branży,
które, jak pokazuje badanie, zazwyczaj
zdobywane jest przez ok. 16-20 lat poza
spółką portfelową.
Fundusze przywiązują wagę nie tylko
do odpowiedniego przygotowania
menedżerskiego, ale także do
międzynarodowego doświadczenia.
Mniej istotne, być może z uwagi
na dopiero rozwijający się rynek
spółek portfelowych w Polsce,
jest wcześniejsze doświadczenie
menedżera w pracy na rzecz PE.
Jak wskazuje badanie, Prezesem spółki
portfelowej jest najczęściej mężczyzna
w wieku 41-45 lat.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania funduszy PE
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