Due diligence - czy warto badaæ dokumenty pracownicze
przed nabyciem przedsiêbiorstwa?

Zapobiegliwy inwestor przed nabyciem
przedsiêbiorstwa sprawdza stan jego spraw
przeprowadzaj¹c badanie due diligence.
Zakres i stopieñ szczegó³owoœci takich badañ
w praktyce bardzo siê ró¿ni - czasem badany
jest ka¿dy dokument, a czasem tylko najwa¿niejsze kwestie, gdzie ryzyko przekracza
pewien okreœlony kwotowo poziom. W tym
drugim przypadku ³atwo pomin¹æ ca³e obszary
aktywnoœci zbywanego przedsiêbiorstwa,
je¿eli nie jest prawdopodobne, by ryzyko z nimi
zwi¹zane przekroczy³o przyjêty próg kwotowy.
Przyk³adem takiego obszaru s¹ sprawy pracownicze - je¿eli nie ma zaleg³oœci w op³acie
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne albo
zawis³ych sporów o godziny nadliczbowe,
a pensje pracowników nie nale¿¹ do wygórowanych, mo¿e wydawaæ siê, ¿e nie ma tu
dla kupuj¹cego ¿adnych niebezpieczeñstw.
Niestety pozory myl¹.
·
Sprawy pracownicze to zró¿nicowany i bardzo

rozleg³y obszar, który warto zbadaæ nawet,
gdy pobie¿na ocena udostêpnionych przez
zbywcê dokumentów sk³ania do wniosku, ¿e
ewentualne ryzyko towarzysz¹ce tej
dziedzinie jest poni¿ej przyjêtej wartoœci
progowej. Dla firm z bran¿y us³ugowej kapita³
ludzki jest cennym sk³adnikiem
przedsiêbiorstwa, a wszelkie zak³ócenia
dotycz¹ce grupy pracowników lub kluczowych
dla firmy osób, mog¹ wywo³aæ sporo
zamieszania i spowodowaæ wymierne straty
finansowe dla przedsiêbiorstwa. Nie sposób
wymieniæ wszystkich sytuacji rodz¹cych
potencjalne ryzyka, ale gdy:
znaczna czêœæ pracowników ma zadaniowy czas
pracy i nie jest prowadzona ewidencja godzin
pracy, to istotnie wzrasta ryzyko potencjalnych
roszczeñ i sporów o godziny nadliczbowe;
pracownicy kumuluj¹ urlopy, to prawdopodo·
bnie przekraczaj¹ równie¿ dopuszczalne limity
godzin pracy i wrasta ryzyko potencjalnych
roszczeñ i sporów o godziny nadliczbowe;
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tocz¹ siê spory o mobbing lub nierówne traktowa·
nie to warto sprawdziæ, komu takie zarzuty s¹
stawiane i oceniæ, czy domniemany sprawca jest
kluczowym pracownikiem lub wybitnym specjalist¹
i czy trudno bêdzie siê z nim rozstaæ;
kadra kierownicza, w tym cz³onkowie zarz¹du,
·
s¹ w wieku dojrza³ym, to zwolnienie ich mo¿e
okazaæ siê zupe³nie niemo¿liwe b¹dŸ bardzo
kosztowne z uwagi na ochronê przedemerytaln¹;
przedsiêbiorstwo zatrudnia g³ównie pracowników
·
na czas okreœlony z ustawowym okresem wypowiedzenia, wcale nie musi to oznaczaæ, ¿e okres
wypowiedzenia umów o pracê wynosi dwa
tygodnie, mo¿e, bowiem okazaæ siê, ¿e strony
³¹czy trzecia umowa na czas okreœlony, która
musi byæ traktowana jako umowa na czas
nieokreœlony, a pracownik ma trzymiesiêczny
okres wypowiedzenia.
Wprawne oko specjalisty powinno wychwyciæ informacje pozwalaj¹ce przypuszczaæ, jakie problemy
wystêpuj¹ lub mog¹ wyst¹piæ oraz oceniæ poziom
ryzyka z nimi zwi¹zany Wprawdzie ryzyka potencjalnych roszczeñ i sporów z pracownikami nie mo¿na
w ten sposób wykluczyæ, jednak na tej podstawie
inwestor mo¿e odpowiednio kszta³towaæ rozmowy
ze zbywc¹ i np. domagaæ siê od niego okreœlonych
zobowi¹zañ i odpowiednich gwarancji na wypadek
zg³oszenia takich roszczeñ wobec nabywcy.
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