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WstêpWstêpRozwój rynków kapita³owych sta³ siê jednym z g³ównych fila-
rów polskiej transformacji gospodarczej po 1989 r. Gie³da sta³a siê
wrêcz symbolem przemian ustrojowych w Polsce. Symboliczny by³
nawet wybór miejsca, w którym mieœci³a siê pierwsza siedziba
Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie – dawny budynek
KC PZPR. Dzisiaj rynki kapita³owe s¹ sta³ym elementem polskiej
rzeczywistoœci; barometrem, który wskazuje na kondycjê ca³ej go-
spodarki; Ÿród³em finansowania dla licznych projektów inwesty-
cyjnych; miejscem, w którym lokowane s¹ oszczêdnoœci milionów
inwestorów. W ci¹gu ostatnich lat rynek kapita³owy w Polsce sta³
siê integralnym sk³adnikiem systemu regionalnych i globalnych
rynków finansowych.

Nie sposób przeceniæ wagi rynków kapita³owych dla procesu
kszta³towania siê systemu wolnorynkowego w Polsce. Dziêki nim
zmianie uleg³a nie tylko rzeczywistoœæ gospodarcza, ale równie¿
potoczna œwiadomoœæ mechanizmów rz¹dz¹cych gospodark¹. Ryn-
ki kapita³owe nie s¹ ju¿ zarezerwowane wy³¹cznie dla wyspecjali-
zowanych graczy, a sta³y siê powszechn¹ form¹ oszczêdzania i in-
westowania dla wszystkich. W praktyce obrotu obok inwestorów
instytucjonalnych wa¿n¹ grupê stanowi¹ bowiem równie¿ drobni
inwestorzy indywidualni. Inwestuj¹ oni zarówno bezpoœrednio,
otwieraj¹c i prowadz¹c w³asne rachunki inwestycyjne, jak i poœred-
nio – inwestuj¹c za poœrednictwem ró¿nego rodzaju funduszy inwe-
stycyjnych i emerytalnych. Stanowi to o wyraŸnie demokratycz-
nym charakterze rynków kapita³owych.

Jak stwierdzi³ W. Roz³ucki, „gie³da jest wzorcowo demokratycz-
nym mechanizmem przede wszystkim ze wzglêdu na swoj¹ przej-
rzystoœæ”1. Przejrzystoœæ rynków kapita³owych jest w tym kontekœ-
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cie podstawowym warunkiem ich sprawnego funkcjonowania. To
ona decyduje bowiem o ich wiarygodnoœci. Inwestor, który powie-
rza swoje pieni¹dze, musi mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ tego, w co
dok³adnie s¹ one inwestowane. W przeciwieñstwie do innych form
obrotu obrót na rynkach kapita³owych charakteryzuje siê swoist¹
nieoznaczonoœci¹ przedmiotu obrotu. Inwestor, podejmuj¹c decy-
zje inwestycyjne, ma stosunkowo ograniczone mo¿liwoœci indywi-
dualnego zbadania przedmiotu potencjalnej inwestycji. Jest raczej
zdany na informacje uzyskiwane w sposób poœredni od innych
uczestników rynku, w tym w szczególnoœci od emitenta. Dostêp do
informacji odgrywa tym samym podstawow¹ rolê w procesie po-
dejmowania decyzji inwestycyjnych.

Dlatego te¿ istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania
rynków kapita³owych maj¹ efektywnie dzia³aj¹ce mechanizmy in-
formacyjne, zapewniaj¹ce inwestorom powszechny i oparty na
równych i uczciwych zasadach dostêp do niezbêdnych informacji
na temat emitenta i jego papierów wartoœciowych. Dostêp do tych
informacji umo¿liwia dokonanie indywidualnej wyceny ekonomicz-
nej papierów wartoœciowych emitenta. Ta indywidualna wycena
przejawia siê w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych, które
stanowi¹ wypadkow¹ analizy potencja³u ekonomicznego dostêp-
nych informacji, jak równie¿ istniej¹cych czynników ryzyka,
zwi¹zanych np. z d³ugookresowymi perspektywami emitenta.

Sprawne funkcjonowanie owych mechanizmów informacyjnych
uzale¿nione jest przede wszystkim od dwóch podstawowych czyn-
ników – od odpowiednio skonstruowanych przepisów reguluj¹cych
charakter i zakres informacji podlegaj¹cych podaniu do publicznej
wiadomoœci oraz od mechanizmów sankcyjnych, które znajduj¹ za-
stosowanie w przypadku naruszenia obowi¹zków informacyjnych.
Brak sprawnie dzia³aj¹cych mechanizmów sankcyjnych sprawia,
¿e faktycznie brak jest mo¿liwoœci egzekwowania prawid³owego
wykonywania podstawowych obowi¹zków informacyjnych. To
z kolei mo¿e wp³ywaæ na znacz¹cy spadek zaufania inwestorów do
rynków kapita³owych, a tym samym na obni¿enie siê rangi tych
rynków jako instrumentu zapewniaj¹cego efektywn¹ akumulacjê
kapita³u.
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Dlatego te¿ skonstruowanie prawid³owo funkcjonuj¹cych me-
chanizmów sankcyjnych odgrywa wspó³czeœnie tak istotn¹ rolê
w praktyce obrotu na rynkach kapita³owych. Wœród owych mecha-
nizmów szczególne znaczenie maj¹ mechanizmy kompensacyjne,
które pozwalaj¹ inwestorom, którzy ponieœli szkodê na skutek naru-
szenia przez emitentów ustawowych obowi¹zków informacyjnych,
na dochodzenie stosownych odszkodowañ. Mo¿liwoœæ uzyskania
rekompensaty za poniesion¹ szkodê jest niezwykle istotna dla bu-
dowania zaufania inwestorów do rynków kapita³owych. Stanowi
zasadnicz¹ gwarancjê ³adu gie³dowego. Prowadz¹c w³asn¹ politykê
informacyjn¹, emitenci musz¹ siê bowiem liczyæ z tym, ¿e ujawnia-
ne przez nich informacje s¹ w wiêkszoœci przypadków jedyn¹ pod-
staw¹ do dokonania ekonomicznej wyceny emitowanych papierów
wartoœciowych.

Inwestorzy dzia³aj¹ bowiem w oparciu o zaufanie do podawanych
przez emitentów informacji. Wymusza to tym samym odpowiedni
standard nale¿ytej starannoœci przy przetwarzaniu i upublicznianiu
informacji objêtych zakresem obowi¹zków informacyjnych. Nie-
prawid³owa realizacja obowi¹zków informacyjnych mo¿e byæ
Ÿród³em powstania szkody po stronie inwestorów. Dlatego te¿ in-
westorzy musz¹ mieæ zagwarantowan¹ efektywn¹ mo¿liwoœæ kom-
pensacji szkód, które ponieœli wskutek naruszenia przez emitentów
obowi¹zków informacyjnych. Dziêki temu mo¿liwe jest zachowa-
nie ekonomicznej równowagi na rynkach kapita³owych. O tym, jak
wa¿ne jest to dla sprawnego funkcjonowania rynków kapita³owych,
œwiadczy choæby przyk³ad Stanów Zjednoczonych. Tam tzw. secu-
rities litigation, czyli dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych
wynikaj¹cych z powsta³ych na rynku kapita³owym naruszeñ, stano-
wi filar funkcjonowania tych rynków. Z jednej strony daje ekono-
miczn¹ gwarancjê bezpieczeñstwa inwestorów, z drugiej natomiast
strony jest czynnikiem mobilizuj¹cym emitentów do zachowania
nale¿ytej starannoœci w procesie bie¿¹cej realizacji obowi¹zków in-
formacyjnych.

Przedmiotem niniejszej pracy jest prawna analiza mo¿liwoœci
dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych przez inwestorów od
emitentów w zwi¹zku z powstaniem szkody wynik³ej z naruszenia
ustawowych obowi¹zków informacyjnych. Celem pracy jest przede
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