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USTAWA
z dnia 26 czerwca 1997 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych

Art. 1.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz.
184) w art. 38 w ust. 1 wyrazy "w ciągu trzech miesięcy" zastępuje się wyrazami "w
ciągu sześciu miesięcy", a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia, może skrócić
termin, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zaistnieją warunki
umożliwiające wcześniejsze udostępnienie akcji uprawnionym
pracownikom oraz rolnikom lub rybakom.".

Art. 2.
W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i
banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 oraz z 1996 r. Nr 52,
poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr
156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184) stosuje się odpowiednio, z
tym że uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom
przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Skarbu
Państwa według stanu z dnia objęcia przez Skarb Państwa, jeżeli do
Skarbu Państwa należy jeszcze taka część akcji. Jeżeli do Skarbu Państwa
należy mniejsza część akcji, prawo do nieodpłatnego nabycia ogranicza się
do tej części.";

2) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Warunkiem zamiany wierzytelności na akcje jest powstanie zobowiązania

dłużnika przed dniem 31 grudnia 1996 r.".

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 lipca 1997 r.

Opracowano na
podstawie: Dz.U. z
1997 r. Nr 98, poz.
603.


