Projekt

AUTOPOPRAWKA

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (druk
nr 63)
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 1:
a) w pkt 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7)

dyrektywy Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r.
ustanawiającej

szczegółowe

zasady

wdrożenia

niektórych

przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji
wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach,
których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku
regulowanym (Dz. Urz. UE L 69 z 09.03.2007).”,
b) w pkt 5 w lit. f projektowany pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) pośrednim nabyciu akcji – rozumie się przez to uzyskanie
statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej
osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej
spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej
podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki
publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.”,
c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. O ile ustawa nie stanowi inaczej, przez kwotę wyrażoną
w euro należy rozumieć również równowartość tej
kwoty wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy
zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy
zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego
kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu wskazanym w ustawie.””,
d) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7)

w art. 7:
a) w ust. 2:
– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do
publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 41 i 42, nie jest wymagane w przypadku
oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym:”,
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)

papierów

wartościowych

o

charakterze

nieudziałowym, emitowanych w sposób ciągły lub
powtarzający

się

w cyklach

obejmujących

co

najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przez instytucję kredytową,
które nie są podporządkowane, zamienne lub
wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania
lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych
oraz

nie

stanowią

podstawy

dla

papierów

wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ich
wartość, liczona według ceny emisyjnej, stanowi
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mniej niż 50.000.000 euro w dniu ustalenia tej ceny,
z zastrzeżeniem ust. 2a;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisu ust. 2 pkt 6 nie stosuje się do papierów
wartościowych, których wartość liczona według ceny
emisyjnej, wraz z papierami wartościowymi będącymi
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym zgodnie z ust. 2 pkt 6
w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub
przekroczy 50.000.000 euro w dniu ustalenia ceny
emisyjnej tych papierów.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do
publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 38-40, nie jest wymagane w przypadku
oferty publicznej:
1)

kierowanej

wyłącznie

do

inwestorów

kwali-

fikowanych;
2)

kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których
każdy nabywa papiery wartościowe o wartości,
liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny
sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia
tej ceny;

3)

dotyczącej

papierów

wartościowych,

których

jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej
niż

50.000

euro

w dniu

ustalenia

wartości

nominalnej tych papierów wartościowych;
4)

dotyczącej

papierów

wartościowych,

których

wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny
sprzedaży, stanowi mniej niż 100.000 euro w dniu
ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 3a;
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5)

obejmującej wyłącznie:
a) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów
wartościowych akcjonariuszom lub wspólnikom
spółki przejmowanej lub wspólnikom podmiotu
przejmowanego, w związku z przejmowaniem
tej spółki lub podmiotu,
b) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów
wartościowych akcjonariuszom lub wspólnikom
spółki łączącej się z emitentem lub wspólnikom
podmiotu łączącego się z emitentem, w związku
z łączeniem się tej spółki lub podmiotu z emitentem,
c) proponowanie nabycia lub wydawanie akcji
bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki)
albo jako wypłatę dywidendy z akcji, przy czym
wydawane akcje są tego samego rodzaju co
akcje, z których jest wypłacana dywidenda,
d) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów
wartościowych

emitenta,

którego

papiery

wartościowe są dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, przez emitenta lub przez
jednostkę powiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.
zm.1)),

aktualnym

lub

byłym

osobom

zarządzającym lub pracownikom tego emitenta
lub tej jednostki powiązanej,
e) wydawanie akcji akcjonariuszom w związku
z wymianą akcji istniejących, takiego samego
rodzaju co akcje podlegające wymianie, jeżeli
nie

powoduje

to

zakładowego emitenta;
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podwyższenia

kapitału

6) papierów wartościowych, których wartość, liczona
według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi
mniej niż 2.500.000 euro w dniu ustalenia tej ceny,
z zastrzeżeniem ust. 3b.”,
d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do papierów
wartościowych, których wartość, liczona według ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaży, wraz z papierami
wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej
zgodnie z ust. 3 pkt 4 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 100.000 euro w dniu
ustalenia tej ceny.
3b. Przepisu ust. 3 pkt 6 nie stosuje się do papierów
wartościowych, których wartość, liczona według ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaży, wraz z papierami
wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej
zgodnie z ust. 3 pkt 6 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 2.500.000 euro w dniu
ustalenia tej ceny.”,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sporządzanie, zatwierdzanie oraz udostępnianie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem

art. 38-40, nie jest wymagane w przypadku

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym:
1) akcji, które stanowią mniej niż 10 % wszystkich tego
samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do
obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw
do tych akcji i praw poboru tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4a;
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2) akcji

wydanych

w

związku

z

wymianą

akcji

istniejących, takiego samego rodzaju co akcje
podlegające wymianie dopuszczone do obrotu na
tym

samym

rynku

regulowanym,

jeżeli

nie

spowodowało to podwyższenia kapitału zakładowego
emitenta, oraz praw do tych akcji;
3) akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są
dopuszczone do obrotu na tym samym rynku
regulowanym,

jeżeli

proponowanie

nabycia

lub

wydanie tych akcji nastąpiło w celu realizacji
uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki, oraz praw do tych akcji;
4) papierów

wartościowych

będących przedmiotem

propozycji nabycia kierowanej do akcjonariuszy lub
wspólników spółki przejmowanej lub wspólników
podmiotu przejmowanego, lub wydawanych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej lub
wspólnikom podmiotu przejmowanego, w związku
z przejmowaniem tej spółki lub podmiotu, a w przypadku akcji również praw do tych akcji;
5) papierów

wartościowych

będących przedmiotem

propozycji nabycia kierowanej do akcjonariuszy lub
wspólników spółki łączącej się z

emitentem lub

wspólników podmiotu łączącego się z emitentem, lub
wydawanych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki
łączącej się z emitentem lub wspólnikom podmiotu
łączącego się z emitentem, w związku z łączeniem
się tej spółki lub podmiotu z emitentem, a w przypadku akcji również praw do tych akcji;
6) akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są
dopuszczone do obrotu na tym samym rynku
regulowanym, a proponowanie ich nabycia lub
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wydanie nastąpiło bezpłatnie akcjonariuszom (ze
środków spółki) albo jako wypłata dywidendy z akcji,
przy czym wydane akcje są tego samego rodzaju co
akcje, z których jest wypłacana dywidenda, oraz
praw do tych akcji i praw poboru tych akcji;
7) papierów wartościowych tego samego rodzaju co
inne papiery tego emitenta dopuszczone do obrotu
na tym samym rynku regulowanym, które były
przedmiotem propozycji nabycia lub były wydawane
przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną,
aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub
pracownikom emitenta lub tej jednostki powiązanej,
a w przypadku akcji również praw do tych akcji
i praw poboru tych akcji;
8) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
na innym rynku regulowanym, jeżeli:
a) te papiery wartościowe lub tego samego rodzaju
inne papiery wartościowe tego emitenta są od co
najmniej 18 miesięcy dopuszczone do obrotu na
tym innym rynku regulowanym oraz
b) uzyskanie po raz pierwszy dopuszczenia tych
papierów wartościowych lub innych papierów
wartościowych tego samego rodzaju do obrotu
na

tym

innym

rynku

regulowanym,

które

nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r., było poprzedzone zatwierdzeniem prospektu emisyjnego

i udostępnieniem

go

do

publicznej

wiadomości na zasadach zgodnych z przepisami
niniejszego rozdziału, oraz
c) dokument
publicznej

informacyjny,
wiadomości

udostępniony
w związku

z

do
tym

dopuszczeniem, które nastąpiło po dniu 1 lipca
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1983 r. a do dnia 31 grudnia 2003 r., został
sporządzony i zatwierdzony zgodnie z postanowieniami obowiązującego w tym okresie prawa
Unii Europejskiej, o ile nie stosuje się przepisu
lit. b, oraz
d) emitent wypełnia obowiązki związane z dopuszczeniem

do

obrotu

na

tym

innym

rynku

regulowanym;
9) papierów

wartościowych

emitowanych

przez

fundusze wpisane do rejestru funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 263 ustawy
o funduszach inwestycyjnych.”,
f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do akcji, które po
ich

dopuszczeniu

do

obrotu

na

danym

rynku

regulowanym będą stanowić lub przekroczą, łącznie
z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku
regulowanym zgodnie z ust. 4 pkt 1 w okresie
poprzednich 12 miesięcy, 10 % wszystkich tego
samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do
obrotu na tym rynku regulowanym. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do praw do tych akcji i praw poboru
tych akcji.”,
g) uchyla się ust. 5;
8)

w art. 8:
a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1)

w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów
kwalifikowanych

zawarła,

na

własny

rachunek,

w obrocie zorganizowanym w rozumieniu przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
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w tożsamym z
terytorium
papierami

nim

obrocie

Rzeczypospolitej
wartościowymi

w

dokonywanym
Polskiej,
liczbie

poza

transakcje
co

najmniej

10 transakcji w każdym trzymiesięcznym okresie,
każda o wartości co najmniej 50.000 euro w dniu
poprzedzającym datę złożenia wniosku o wpis do
rejestru inwestorów kwalifikowanych;
2)

wartość jej portfela papierów wartościowych wynosi co
najmniej 500.000 euro w dniu poprzedzającym datę
złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów
kwalifikowanych;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

suma aktywów bilansu nie przekracza 43.000.000 euro
na dzień bilansowy sprawozdania finansowego;””,

e) w pkt 9:
– lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Wpis do ewidencji dotyczący papierów wartościowych,
które były przedmiotem oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej,

z

wyłączeniem

wpisu

dotyczącego papierów wartościowych emitowanych przez
jednostki

samorządu

terytorialnego

Rzeczypospolitej

Polskiej, podlega opłacie, o której mowa w art. 94, zwanej
dalej „opłatą ewidencyjną”, jeżeli te papiery wartościowe
nie

zostaną

dopuszczone

do

obrotu

na

rynku

regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 12 miesięcy od dnia
zakończenia ich subskrypcji albo sprzedaży.””,
– lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
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„Komisja

dokonuje

wpisu

do

ewidencji

na

podstawie

zawiadomienia o:””,
– po lit. c dodaje się lit. d-f w brzmieniu:
„d) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Do przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4,
obowiązany jest:”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot obowiązany
do przekazania zawiadomienia uiszcza opłatę ewidencyjną
albo składa oświadczenie, że papiery będące przedmiotem
oferty

publicznej

zostaną

objęte

wnioskiem

o

ich

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Dowód
uiszczenia opłaty ewidencyjnej albo oświadczenie dołącza
się do zawiadomienia.”,
f) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

wzór

zawiadomienia,

o

którym

mowa

w

ust.

4,

uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych
danych o instrumentach finansowych i trybie przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży na podstawie
oferty publicznej, dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym

lub

wprowadzenia

do

alternatywnego

systemu obrotu;””,
f)

w pkt 10 w projektowanym art. 11:
– w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż
1.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów
wartościowych, nie później jednak niż w dniu złożenia do
Komisji wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego;”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Państwem przyjmującym w rozumieniu niniejszego rozdziału
jest państwo członkowskie, inne niż państwo macierzyste,
w którym jest przeprowadzana oferta publiczna lub w którym
emitent

lub

podmiot

uprawniony

w

danym

państwie

członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, inny niż ich
emitent, ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym.”,
g) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) art. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„Art. 12.

Dematerializacja papierów wartościowych:
1) będących przedmiotem oferty publicznej,
2) niebędących

przedmiotem

oferty

publicznej,

które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na
rynku

regulowanym

lub

wprowadzeniu

do

alternatywnego systemu obrotu
–

następuje w trybie i na warunkach określonych

w art. 5 ust. 1-4 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Art. 13. W przypadku gdy instrumenty finansowe niebędące
papierami wartościowymi mają być przedmiotem
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym,
podlegają rejestracji w trybie i na warunkach
określonych w art. 5 ust. 5 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.””,
h) w pkt 12 w projektowanym art. 16 dotychczasową treść oznacza się
jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą,
Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany
w ust. 1 pkt 2 i 3.”,
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i)

w pkt 13 w projektowanym art. 17 dotychczasową treść oznacza się
jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środek
przewidziany w ust. 1 pkt 2 i 3.”,

j)

w pkt 14 w art. 18 w ust. 1 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:
„1) oferta

publiczna,

subskrypcja

lub

sprzedaż

papierów

wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący
sposób naruszałyby interesy inwestorów;
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą
prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym
naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie po ujawnieniu
może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych
emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do
ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
4) status

prawny

papierów

wartościowych

jest

niezgodny

z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko
uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub
obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.”,
k) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a.

W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji,
o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, w art. 17
ust. 1 pkt 1 lub 2 lub w art. 18, Komisja może,
na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo
z urzędu, uchylić tę decyzję.””,

l)

w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie:
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„b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O ile przepisy prawa państwa członkowskiego, o którym
mowa w art. 36 ust. 1, nie stanowią inaczej, dokument
podsumowujący

oraz

podsumowanie

będące

częścią

prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego
dokumentu – nie są wymagane w przypadku prospektu
emisyjnego

papierów

nieudziałowym,

wartościowych

będących

przedmiotem

o

charakterze

ubiegania

się

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, których
jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż
50.000 euro w dniu podjęcia uchwały o emisji tych papierów
wartościowych.””,
m) w pkt 17 w art. 22 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

podmiot sporządzający lub biorący udział w sporządzeniu
informacji – za informację, którą sporządził lub w której
sporządzeniu brał udział.”,

n) w pkt 20 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a)

uchwałę walnego zgromadzenia spółki w sprawie ubiegania
się o dopuszczenie akcji, których dotyczy prospekt
emisyjny, do obrotu na rynku regulowanym w przypadku
spółki, której akcje nie są dopuszczone do obrotu na tym
rynku regulowanym, a w przypadku emitenta z siedzibą
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – uchwałę
właściwego organu stanowiącego tego emitenta;

3b)

uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie upoważnienia
do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy
prospekt emisyjny, w depozycie papierów wartościowych,
a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – uchwałę właściwego organu
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stanowiącego tego emitenta – jeżeli emitent nie jest spółką
publiczną;””,
o) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a)

w art. 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.

Stroną

postępowania

o zatwierdzenie

wszczętego

prospektu

na

emisyjnego

wniosek
może

być

wyłącznie emitent lub wprowadzający.””,
p) w pkt 23 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„–

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy prospekt emisyjny nie czyni zadość
wymaganiom

ustalonym

w

przepisach

prawa,

składana

dokumentacja jest niekompletna lub konieczne jest uzyskanie
dodatkowych

informacji,

Komisja

może

–

w

zakresie

niezbędnym do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub
stwierdzenia istnienia przesłanek podjęcia przez Komisję
czynności, o których mowa w art. 16-18 – żądać uzupełnienia
lub

zmiany

informacji

zamieszczonych

w

prospekcie

emisyjnym, przedstawienia innych dokumentów i informacji
dotyczących sytuacji finansowej lub prawnej emitenta lub ich
zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, od:””,
q) w pkt 27 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy art. 24 w zakresie sposobu i terminu publikacji
szczegółowych warunków oferty publicznej, art. 45 ust. 2 i 3,
art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48-50, art. 51 ust. 5,
art. 51a oraz art. 52 i 53 stosuje się odpowiednio.””,

r)

pkt 31 otrzymuje brzmienie:
„31)

art. 41 otrzymuje brzmienie:

14

„Art. 41. Przepisy

niniejszego

postępowania

z

oddziału

dokumentami

określają

tryb

informacyjnymi

w

związku z:
1) ofertą

publiczną

papierów

wartościowych,

o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 6, z wyjątkiem
przypadków, gdy oferta publiczna obejmuje:
a) proponowanie

nabycia

papierów

war-

tościowych w postępowaniu likwidacyjnym,
b) proponowanie przez Skarb Państwa nabycia
akcji w procesie prywatyzacji,
c) proponowanie

nabycia

dotychczasowym

akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru,
d) proponowanie nabycia przez spółkę własnych
akcji

w

trybie

określonym

w art. 331 § 3, art. 363 § 3 i 4 i art. 515
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z późn. zm.5));
2) ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym

instrumentów

finansowych

niebędących papierami wartościowymi.””,
s) w pkt 32 w projektowanym art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 pkt 1, emitent lub
wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy
inwestycyjnej memorandum informacyjne, którego zakres określa
rozporządzenie wydane na podstawie art. 55 pkt 1, sporządzone
w formie jednolitego dokumentu, wraz z wnioskiem o jego
zatwierdzenie. Przepisy art. 31 i 32 oraz art. 33 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.”,
t)

pkt 35 otrzymuje brzmienie:
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„35) w art. 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 pkt 2,
dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących
papierami

wartościowymi

regulowanym
przez

wymaga

Komisję

do

obrotu

sporządzenia,

oraz

udostępnienia

na

rynku

zatwierdzenia
do

publicznej

wiadomości warunków obrotu, zawierających informacje
w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 55 pkt 2.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Podmiotem
dziwość

i

odpowiedzialnym
kompletność

za

rzetelność,

informacji

praw-

zamieszczonych

w warunkach obrotu jest:
1) podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym – za
wszystkie informacje;
2) osoba sporządzająca informację – za informację,
którą sporządziła.””,
u) pkt 38 otrzymuje brzmienie:
„38) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

W przypadku papierów wartościowych o charakterze
nieudziałowym,

będących

przedmiotem

ubiegania

się

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, których
jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż
50.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych
papierów wartościowych, prospekt emisyjny udostępniany
do publicznej wiadomości powinien być sporządzony
w języku uzgodnionym

przez Komisję

z

właściwymi

organami nadzoru państw członkowskich, w których nastąpi
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to ubieganie się, lub w języku angielskim, według wyboru
emitenta lub wprowadzającego. W takim przypadku emitent
lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej
wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym, dokument
podsumowujący

lub

podsumowanie

będące

częścią

prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego
dokumentu, sporządzone w języku polskim.””,
w) w pkt 39 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)

w ust. 1:
–

pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)

w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery
wartościowe mają być dopuszczone do obrotu, lub w
siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach
obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej papiery
wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie
zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla
osób zainteresowanych oraz sprawne przeprowadzenie
subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

3)

w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie
emitenta oraz firmy inwestycyjnej oferującej papiery
wartościowe objęte prospektem emisyjnym;”,

–

dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)

w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie
organu nadzoru państwa macierzystego emitenta
– w przypadku emitentów, dla których Rzeczpospolita
Polska jest państwem przyjmującym.””,

x) w pkt 42 w projektowanym art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Przekazanie do Komisji, przez emitenta lub wprowadzającego,
aneksu do prospektu emisyjnego powinno nastąpić niezwłocznie
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po powzięciu wiadomości o błędach w treści prospektu
emisyjnego lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego
przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych.”,
y) w pkt 45 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.

W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której
mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Komisja może, na wniosek
emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę
decyzję.””,

z) w pkt 47 w projektowanym art. 55a:
–

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma
siedzibę – w przypadku emitenta akcji lub emitenta papierów
wartościowych

o

charakterze

nieudziałowym,

których

jednostkowa wartość nominalna wynosi mniej niż 1.000 euro
w

dniu

ustalenia

wartości

nominalnej

tych

papierów

wartościowych;”,
–

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4.

Emitent

jest

obowiązany

do

przekazania

informacji

o dokonanym wyborze lub zmianie państwa macierzystego
w trybie określonym w art. 56.
5.

Państwem

przyjmującym,

w

rozumieniu

przepisów

niniejszego rozdziału, jest państwo członkowskie, inne niż
państwo

macierzyste,

na

terytorium

którego

papiery

wartościowe emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym.”,
za) w pkt 48 w lit. a w projektowanym art. 56 w ust. 1 w pkt 2 lit. a
otrzymuje brzmienie:
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„a)

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2
–

w

przypadku

emitentów

dopuszczonych

do

giełdowych

rozumieniu

w

obrotu

na

papierów
rynku

wartościowych

oficjalnych

przepisów

ustawy

o

notowań
obrocie

instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, albo”,
zb) w pkt 49 projektowany art. 56c otrzymuje brzmienie:
„Art. 56c. W przypadku papierów wartościowych denominowanych
w euro o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej
w dniu emisji co najmniej 50.000 euro lub w przypadku
papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym
denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej
wartości

nominalnej

stanowiącej

w

dniu

emisji

równowartość co najmniej 50.000 euro, informacje,
o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się, według
wyboru emitenta, w języku wymaganym przez państwo
macierzyste oraz w językach wymaganych przez państwa
przyjmujące albo w języku angielskim.”,
zc) po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu:
„49a) art. 58 i 59 otrzymują brzmienie:
„Art. 58. 1. Emitent

ma

obowiązek

przekazywania

do

publicznej wiadomości informacji, o których mowa
w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, za
pośrednictwem jednej lub więcej osoby prawnej
albo

jednostki

organizacyjnej

nieposiadającej

osobowości prawnej, wskazanej w drodze decyzji
Komisji, zwanej dalej „agencją informacyjną”.
2. Agencja

informacyjna

zapewnia

powszechny

dostęp do informacji, o których mowa w art. 56
ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, niezwłocznie po ich
otrzymaniu od emitenta.
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3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych
określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, jakie
muszą spełniać podmioty ubiegające się o status
agencji

informacyjnej,

konieczności

z

zapewnienia

uwzględnieniem
tym

podmiotom

możliwości należytego wykonywania obowiązku,
o którym mowa w art. 58 ust. 2, przy zachowaniu
przez

te

podmioty

poufności

uzyskanych

informacji, nie zwiększając w istotnym stopniu
kosztów

uczestnictwa

emitentów

w

rynku

kapitałowym.
Art. 59. 1. Emitent kwitów depozytowych, dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do
przekazywania,
dotyczących

w

trybie

własnej

art.

56,

sytuacji

informacji

gospodarczej,

majątkowej lub finansowej, o ile mogłaby ona
w istotny
wywiązania

sposób
się

wpłynąć

przez

niego

na
z

możliwość
obowiązków

wynikających z wystawienia kwitów depozyttowych.
2. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
do

przekazywania,

w

trybie

i

w

zakresie

określonym w art. 56, informacji przekazywanych
przez emitenta papierów wartościowych będących
podstawą wystawienia kwitów depozytowych na
rynku

regulowanym,

na

którym

te

papiery

wartościowe są przedmiotem obrotu.””,
zd) pkt 50 otrzymuje brzmienie:
„50)

w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi,
w drodze rozporządzenia:
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1) rodzaj,

zakres

i okresowych

i

formę

informacji

przekazywanych

bieżących

przez

emitentów

papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita
Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych
do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
w rozumieniu

przepisów

ustawy

o

obrocie

instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym
innego

niż

Rzeczpospolita

Polska

państwa

członkowskiego, oraz
2) częstotliwość i terminy przekazywania informacji,
o których mowa w pkt 1, oraz
3) w przypadku emitentów z siedzibą w państwie
niebędącym państwem członkowskim, dla których
Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym,
których papiery wartościowe są dopuszczone do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
w rozumieniu

przepisów

ustawy

o

obrocie

instrumentami finansowymi – warunki uznawania za
równoważne

informacji

wymaganych

przepisami

prawa państwa siedziby emitenta do informacji,
o których mowa w pkt 1
–

przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachun-

kowości, na podstawie których mają być ujawniane dane
finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę
sytuacji

gospodarczej,

majątkowej

i finansowej

emitenta.””,
ze) pkt 51 otrzymuje brzmienie:
„51)

art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. Rodzaj,

zakres

i okresowych

i

formę

informacji

przekazywanych

przez

bieżących
emitentów

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
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wyłącznie na rynku giełdowym niebędącym rynkiem
oficjalnych

notowań

giełdowych

lub

na

rynku

pozagiełdowym oraz częstotliwość i terminy ich
przekazywania określają regulaminy tych rynków
przy

uwzględnieniu

regulacji

w

zakresie

rachunkowości, na podstawie których mają być
ujawniane

dane

ujawnianych

finansowe,

danych

umożliwiający

oraz

finansowych,

inwestorom

zakresu

w

ocenę

sposób
sytuacji

gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta.
Regulaminy

określają

również,

w

przypadku

emitentów z siedzibą w państwie niebędącym
państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita
Polska

jest

państwem

macierzystym,

warunki

uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa siedziby do informacji
bieżących i okresowych.””,
zf) pkt 52 otrzymuje brzmienie:
„52)

w art. 62:
a)

ust. 4-7 otrzymują brzmienie:
„4.

Komisja może, na wniosek emitenta z siedzibą
w państwie niebędącym państwem członkowskim,
dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem
macierzystym, udzielić zgody na przekazywanie
zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, o których mowa w art. 56 ust. 1, informacji
wymaganych przepisami prawa państwa siedziby
emitenta, pod warunkiem że informacje te są
równoważne do informacji określonych w art. 56
ust. 1 lub zostały uznane za równoważne zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2
lub regulaminów, o których mowa w art. 61.
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;
2) nazwę i siedzibę właściwego organu nadzoru
w państwie

niebędącym

państwem

człon-

kowskim;
3) podstawowe dane o papierach wartościowych
emitenta;
4) przedmiot wniosku wraz z podaniem wykazu
informacji, które mają zostać objęte zgodą,
o której mowa w ust. 4;
5) uzasadnienie

ubiegania

się

emitenta

o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4,
odnoszące się do przedstawionego wyciągu
z przepisów prawa obowiązujących w państwie
siedziby emitenta oraz innych niezbędnych
dokumentów i informacji, o których mowa
w pkt 6, zgodnie z przedmiotem wniosku;
6) w załączniku do wniosku – wyciąg z przepisów
prawa obowiązujących w państwie niebędącym
państwem członkowskim oraz inne niezbędne
dokumenty i informacje, przetłumaczone na
język polski, uzasadniające udzielenie zgody,
o której mowa w ust. 4.
6. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem
członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest
państwem

macierzystym,

informowania

Komisji

o

jest

obowiązany

każdorazowej

do

zmianie

przepisów prawa państwa siedziby emitenta mogących
mieć wpływ na ocenę równoważności tych informacji.
7. W przypadku konieczności udzielenia zgody emitentowi
z

siedzibą

w

państwie
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niebędącym

państwem

członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest
państwem macierzystym, na stosowanie krajowych
standardów

rachunkowości

uwzględnia

się

także

przepisy decyzji Komisji (2006/891/WE) z dnia 4
grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów
papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji
przygotowanych zgodnie ze standardami uznawanymi
w skali międzynarodowej (Dz. Urz. WE L 343 z
08.12.2006, str. 96) lub odpowiednio rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.
ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i
2004/109/WE
mechanizm

Parlamentu
ustalenia

Europejskiego

równoważności

i

Rady

standardów

rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów
wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z
22.12.2007,
str. 66).”,
b)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8.

Emitent

z

siedzibą

w

państwie

niebędącym

państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita
Polska jest państwem macierzystym, udostępniający
publicznie na terytorium państwa swojej siedziby
inne

istotne

informacje

niż

odpowiadające

informacjom, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest
obowiązany do równoczesnego przekazania ich
w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Przepis art. 56b
stosuje się odpowiednio.””,
zg) w pkt 55 w projektowanym art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy emitentów
papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, których
jednostkowa

wartość

nominalna
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wynosi

nie

mniej

niż

50.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów
wartościowych.”,

zh) pkt 56 otrzymuje brzmienie:
„56)

w art. 66 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3)

spółce

prowadzącej

rynek

regulowany

w

zakresie,

w jakim jest to niezbędne do zawieszenia obrotu
papierami wartościowymi, prawami pochodnymi lub innymi
instrumentami z nimi powiązanymi – w przypadku,
o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.””,
zi) pkt 58 otrzymuje brzmienie:
„58) w art. 69:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %,
25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo
2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %,
33 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału
osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %,
33 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby
głosów
–

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym

Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie
udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć,
a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki
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publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym
– nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia
zawarcia transakcji.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, są dni sesyjne
określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany
w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz ogłoszone przez
Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej.”,
c) w ust. 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego
zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania
zawiadomienia

posiada

akcje

różnego

rodzaju,

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawierać także informacje określone w ust. 4 pkt 2 i 3,
odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
4b. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być
sporządzone w języku angielskim.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.

W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których
mowa w ust. 4 pkt 4, należy niezwłocznie, nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej
zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.””,

zj) pkt 59 otrzymuje brzmienie:
„59)

po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:
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„Art. 69a. 1. Obowiązki
również

określone

na

w

podmiocie,

art.
który

69

spoczywają

osiągnął

lub

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów
w związku z:
1) zajściem

innego

niż

czynność

prawna

zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo

lub

obowiązek

nabycia

już

wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3)

pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1,
zawiera również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku
nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie
akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
3. Obowiązki określone w art. 69 powstają również
w przypadku, gdy prawa głosu są związane
z papierami

wartościowymi

stanowiącymi

przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji,
gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo
głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa
– w takim przypadku prawa głosu uważa się za
należące

do

podmiotu,

na

ustanowiono zabezpieczenie.””,
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rzecz

którego

zk) po pkt 59 dodaje się pkt 59a w brzmieniu:
„59a)

w art. 70:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie
określonym w art. 69, równocześnie do publicznej
wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek
regulowany, na którym są notowane akcje tej
spółki;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

równoczesnego

przekazywania

do

publicznej

wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek
regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki,
w

terminie

7

dni

od

dnia

odbycia

walnego

zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu,
z

określeniem

liczby

głosów

przysługujących

każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem
ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym
walnym

zgromadzeniu

oraz

w

ogólnej

liczbie

głosów.””,
zl) w pkt 68:
– lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4f w brzmieniu:
„4a.

W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona
zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3 znacznie odbiega od
wartości godziwej tych akcji z powodu:
1)

przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa
do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki
przejmującej w związku z podziałem spółki
publicznej przez wydzielenie lub innych praw
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majątkowych związanych z posiadaniem akcji
spółki publicznej,
2)

znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub
majątkowej

spółki

okoliczności,

na

których

skutek

zdarzeń

spółka

nie

lub

mogła

przewidzieć lub im zapobiec,
3)
–

zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością
podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do

Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3.
4b.

Komisja może udzielić zgody, o ile proponowana cena
nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a
ogłoszenie

takiego

wezwania

nie

naruszy

uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Komisja może w
decyzji określić termin, w ciągu którego powinno
nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w
decyzji.
4c.

Do

wniosku

załącza

się

wycenę

akcji

spółki

sporządzoną według wartości godziwej, na dzień
przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem
wniosku,

przez

sprawozdań

podmiot

finansowych.

uprawniony
W

razie

do

badania
powzięcia

wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do
wniosku Komisja może zlecić sporządzenie wyceny
podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań
finansowych. W przypadku gdy wycena sporządzona
na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były
uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komisji koszty
sporządzenia wyceny.
4d.

W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2
albo art. 74 ust. 2, wniosek może zostać złożony nie
29

później niż w terminie 1 miesiąca od powstania
obowiązku ogłoszenia wezwania.
4e.

Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji
w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 4a, wraz z jej
uzasadnieniem.

4f.

W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której
mowa w ust. 4b, cena proponowana w wezwaniu może
być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji
udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących
co najmniej 5 % wszystkich akcji spółki, które będą
nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej
się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do
ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.””,

– po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c)

w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości
akcji zgodnie z pkt 1 – według ich wartości godziwej.””,

zm) pkt 73 otrzymuje brzmienie:
„73)

w art. 87:
a) w ust. 1:
–

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach

niniejszego

rozdziału,

obowiązki

w

nim

określone odpowiednio spoczywają:”,
–

uchyla się pkt 1,

–

w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w ramach wykonywania czynności polegających na
zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
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zgodnie

z przepisami

ustawy

o

obrocie

instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach

inwestycyjnych

wchodzących

w

–

skład

w

zakresie

zarządzanych

akcji
portfeli

papierów wartościowych, z których podmiot ten,
jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców
wykonywać

prawo

głosu

na

walnym

zgromadzeniu,”,
–

pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) również

na

pełnomocniku,

reprezentowania

który

akcjonariusza

w
na

ramach
walnym

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania
prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych
dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które
łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
lub prowadzenie trwałej polityki wobec spółki,
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie
tych obowiązków;”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2,
c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki
publicznej przez:”,
d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony
do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4
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–

wlicza

się

liczbę

głosów

z

akcji

objętych

pełnomocnictwem;””,
zn) w pkt 77:
–

lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:
„1a.

Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku
nabywania

lub

zbywania

akcji

przez

firmę

inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi
w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż
10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:
1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są
wykonywane oraz
2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację
zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ
państwa macierzystego, o którym mowa w art.
55a,

właściwy

dla

emitenta,

o

zamiarze

wykonywania zadań związanych z organizacją
rynku regulowanego oraz
3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji
posiadanych w celu realizacji zadań, o których
mowa w ust. 1.
1b.

Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69
i 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie
stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze
krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1c.

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się
w przypadku nabywania akcji w ramach systemu
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zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na
zasadach określonych:
1) przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym
mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi;
2) przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie

czynności

z

zakresu

zadań,

o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami

finansowymi,

w

regulaminie,

o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;
3) przez

spółkę

prowadzącą

izbę

rozliczeniową

w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
1d.

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do
podmiotu

dominującego

towarzystwa

funduszy

inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy
inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem że:
1) spółka

zarządzająca

wykonują

lub

firma

przysługujące

z zarządzanymi

im

portfelami

inwestycyjna
w

prawa

związku
głosu

niezależnie od podmiotu dominującego;
2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub
pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu
głosowania

na

walnym

zgromadzeniu

spółki

publicznej;
3) podmiot

dominujący

przekaże

do

Komisji

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których
mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych
towarzystw

funduszy

zarządzających
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oraz

inwestycyjnych,
firm

spółek

inwestycyjnych

zarządzających

portfelami

ze

wskazaniem

właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
1e.

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa
się za spełnione, jeżeli:
1) struktura organizacyjna podmiotu dominującego
oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub
firmy

inwestycyjnej

wykonywania

prawa

zapewnia

niezależność

głosu

akcji

z

spółki

publicznej;
2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa
głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
lub firmę inwestycyjną działają niezależnie;
3) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł
z towarzystwem
firmą

funduszy

inwestycyjną

inwestycyjnych

umowę

o

lub

zarządzanie

portfelem instrumentów finansowych – w relacjach
między tym podmiotem a towarzystwem funduszy
inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana
zostaje niezależność.””,
–

dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.

Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69
i 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie
stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego
wyłącznie

jednego

walnego

zgromadzenia.

Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub
otrzymaniem

takiego

pełnomocnictwa

powinno

zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw
głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości
wykonywania prawa głosu.””,
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zo) pkt 80 otrzymuje brzmienie:
„80)

art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Z tytułu wpisu do ewidencji, o której mowa
w art. 10 ust. 1, od podmiotu dokonującego oferty
publicznej

pobiera

się

opłatę

ewidencyjną

w wysokości do:
1) 0,015 % wartości papierów wartościowych
objętych daną ofertą publiczną – w przypadku
papierów

wartościowych

o

charakterze

nieudziałowym,
2) 0,03 % wartości instrumentów finansowych
objętych daną ofertą publiczną – w przypadku
pozostałych instrumentów finansowych
–

ustalonej

na

dzień

poprzedzający

datę

przekazania do Komisji zawiadomienia, o którym
mowa w art. 10 ust. 4, nie większej jednak niż
równowartość w złotych 12.500 euro.
2. W przypadku złożenia przez podmiot dokonujący
oferty publicznej oświadczenia, o którym mowa
w art. 10 ust. 6, opłaty ewidencyjnej nie pobiera
się, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy papiery wartościowe będące
przedmiotem

oferty

publicznej

nie

zostaną

w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia
subskrypcji lub sprzedaży dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzone do
alternatywnego

systemu

obrotu,

podmiot

dokonujący oferty jest zobowiązany w terminie
14 dni od dnia upływu tego terminu uiścić opłatę
ewidencyjną, o której mowa w ust. 1.””,
zp) w pkt 81:
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–

w lit. a w projektowanym art. 96 w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują
brzmienie:
„1)

nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o
których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2,
art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b,
art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2
i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3,
art. 56-56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8,
art. 63, art. 66 i art. 70,

2)

nie

wykonuje

albo

wykonuje

nienależycie

obowiązki

wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie
zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji
przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w
związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum
informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42
ust. 4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w
zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym
informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3,
3)

nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza
zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1
pkt 2,”,

–

dodaje się lit. e i f w brzmieniu:
„e)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13.

W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie
wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki,
o których mowa w art. 10 ust. 5, ust. 6 lub w art. 65
ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 100.000 zł. Przepisy ust. 6-11 stosuje się
odpowiednio.”,

f)

po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
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„13a.

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 10
ust. 5 pkt 2, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie
obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6,
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości
100.000

zł.

Przepisy

ust.

6-11

lub

nie

stosuje

się

odpowiednio.””,
zq) pkt 83 otrzymuje brzmienie:
„83)

w art. 97 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

nie

ogłasza

wezwania

przeprowadza

w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie
obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których
mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,”,
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:
„5a) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w
terminie wezwania w przypadkach, o których mowa
w art. 74 ust. 2 lub 5,
5b) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w
terminie wezwania w przypadku, o którym mowa
w art. 90a ust. 1,”,
c) uchyla się pkt 6,
d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a)

bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje
akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo
art. 88a,”,

e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
„10a) dokonuje

przymusowego

wykupu

niezgodnie

z

zasadami, o których mowa w art. 82,
10b) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,”,
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f)

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a
ust. 3,”,

g) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12)

dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11a,
działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej””,

zr) w pkt 84 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Podmiot

odpowiedzialny

za

rzetelność,

prawdziwość

i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie
emisyjnym,

memorandum

informacyjnym

oraz

innych

dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku
z ofertą publiczną dotyczącą papierów wartościowych,
dopuszczeniem papierów wartościowych lub instrumentów
finansowych

niebędących

papierami

wartościowymi

do

obrotu na rynku regulowanym lub ubieganiem się o takie
dopuszczenie jest obowiązany do naprawienia szkody
wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości
nierzetelnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji lub
przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za
które odpowiada, nie ponoszą winy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podmiot,

który

sporządził

podsumowanie

lub

jego

tłumaczenie, ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę
wyrządzoną

w

przypadku,

tłumaczenie

wprowadza

gdy

w błąd,

podsumowanie
jest

niedokładne

sprzeczne z innymi częściami prospektu emisyjnego.””,
zs) dodaje się pkt 89 w brzmieniu:
„89)

w art. 129 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „siedmiu”.”;
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lub
lub

2)

w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

w art. 455 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być
zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy
od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie
z obniżeniem

kapitału

zakładowego

następuje

jego

podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze
nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4.””;
3)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.
2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję
administracyjną

wymierza

dotychczasowych,

chyba

się
że

według

sankcja

przepisów

administracyjna

wymierzona według przepisów ustawy wymienionej w art. 1,
w

brzmieniu

nadanym

niniejszą

ustawą,

byłaby

względniejsza dla strony postępowania.”;
4)

po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a.

Podmiot wskazany przez Komisję jako agencja informacyjna
w dniu wejścia w życie ustawy zachowuje swoje uprawnienia.
Do takiego podmiotu art. 58 ust. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą oraz przepisów wydanych na podstawie art.
58
ust. 3 nie stosuje się.”.

________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535,
Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145,
poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539
i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.
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