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Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami war-
toÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037,
Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315 , z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
16 paêdziernika 2001 r. w sprawie okreÊlenia terminu
wa˝noÊci prospektu emisyjnego, terminu, w którym po
opublikowaniu prospektu i jego skrótu mo˝e rozpoczàç
si´ sprzeda˝ lub subskrypcja papierów wartoÊciowych,
wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów
i sposobów udost´pniania do publicznej wiadomoÊci
prospektu oraz jego skrótu (Dz. U. Nr 139, poz. 1570)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „do

16 miesi´cy” dodaje si´ wyrazy „, z zastrze˝e-
niem ust. 4”,

b) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „do
16 miesi´cy” dodaje si´ wyrazy „, z zastrze˝e-
niem ust. 4”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przed∏u˝enie terminu wa˝noÊci prospektu na

zasadach okreÊlonych w ust. 1 i 2 nie jest mo˝-
liwe po up∏ywie terminu, o którym mowa
w § 2, je˝eli emitent nie przekaza∏, w trybie
art. 79 ust. 2 lub art. 81 ust. 1 ustawy, informa-
cji o zamiarze przed∏u˝enia terminu wa˝noÊci
prospektu, przed up∏ywem tego terminu.”;

2) w § 6 w zdaniu wst´pnym wyrazy „z uwzgl´dnie-
niem § 7” zast´puje si´ wyrazami „z uwzgl´dnie-
niem § 2, 4 i 7”;

3) w § 7:
a) w ust. 3 wyrazy „lub akcji wydawanych w za-

mian za obligacje” zast´puje si´ wyrazami „gdy
obligacje te sà wprowadzane do publicznego
obrotu”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku emisji akcji wydawanych

w zamian za obligacje, gdy obligacje te nie
sà wprowadzane do publicznego obrotu,
termin wa˝noÊci prospektu up∏ywa w dniu
publikacji prospektu, nie póêniej ni˝ w ter-
minach okreÊlonych w § 2,  z wyjàtkiem cz´-
Êci dotyczàcej zasad przeprowadzenia za-
miany obligacji na akcje, której wa˝noÊç

up∏ywa w ostatnim dniu terminu do doko-
nania zamiany albo w dniu, w którym ostat-
nia obligacja zostanie zamieniona na akcje
albo wykupiona, je˝eli dzieƒ ten przypada
wczeÊniej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku emisji akcji w trybie okreÊlo-

nym w art. 448 Kodeksu spó∏ek handlowych,
termin wa˝noÊci prospektu w cz´Êci dotyczà-
cej subskrypcji up∏ywa w dniu wydania
wszystkich emitowanych akcji albo w ostat-
nim z terminów okreÊlonych zgodnie
z art. 449 § 1 pkt 3 Kodeksu spó∏ek handlo-
wych, je˝eli termin ten przypada wczeÊniej.”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W przypadku gdy prospekt emisyjny nie zo-

sta∏ udost´pniony do publicznej wiadomo-
Êci, a emitent nie uzupe∏ni∏, w trybie art. 79
ust. 2 ustawy, prospektu emisyjnego zgod-
nie z przepisami rozporzàdzenia o prospek-
cie emisyjnym o raport okresowy w termi-
nie wynikajàcym z przepisów rozporzàdze-
nia o raportach bie˝àcych i okresowych al-
bo w terminie wynikajàcym z regulaminu
okreÊlajàcego obowiàzki informacyjne na
rynku nieurz´dowym, termin wa˝noÊci te-
go prospektu up∏ywa w dniu nast´pujàcym
po dniu wskazanym w rozporzàdzeniu o ra-
portach bie˝àcych i okresowych lub regula-
minie okreÊlajàcym obowiàzki informacyj-
ne na rynku nieurz´dowym, jako ostateczny
termin przekazania raportu okresowego,
wynikajàcy z wymogów tego rozporzàdze-
nia albo regulaminu.”,

e) dodaje si´ ust. 13 w brzmieniu:
„13. W przypadku gdy wprowadzenie papierów

wartoÊciowych do publicznego obrotu jest
po∏àczone z ró˝nego rodzaju ofertami, ter-
min wa˝noÊci prospektu up∏ywa w najpóê-
niejszym terminie dla tych ofert, z zachowa-
niem przepisu ust. 2—9 i 11.”;

4) w § 9 w ust. 2:
a) w zdaniu wst´pnym po wyrazach „do publicznej

wiadomoÊci” dodaje si´ wyrazy „w terminie ich
wa˝noÊci”,

b) w pkt 8 wyrazy „1 dzieƒ przed dniem rozpocz´cia”
zast´puje si´ wyrazami „przed rozpocz´ciem”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 marca 2002 r.
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z dnia 19 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia terminu wa˝noÊci prospektu emisyjnego, terminu, w któ-
rym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu mo˝e rozpoczàç si´ sprzeda˝ lub subskrypcja papierów war-
toÊciowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udost´pniania do publicznej

wiadomoÊci prospektu oraz jego skrótu.


