
6. W przypadku informacji poufnych gromadzo-
nych i przechowywanych w systemach informatycz-
nych emitenta, wymóg tworzenia karty dost´pu uwa-
˝a si´ za spe∏niony, je˝eli system informatyczny emi-
tenta zapewnia monitorowanie dost´pu do informacji
poufnych oraz przep∏ywu tych informacji. W takim
przypadku ust. 5 nie stosuje si´.

§ 6. 1. Przekazanie informacji poufnych w trybie,
o którym mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obro-
cie papierami wartoÊciowymi, wymaga uprzedniego
poinformowania osoby, której informacje majà zostaç
przekazane:

1) ˝e sà to informacje poufne;

2) o sankcjach karnych i administracyjnych zwiàza-
nych z ujawnieniem lub wykorzystaniem tych in-
formacji.

2. Przekazanie informacji poufnej jest mo˝liwe po
uzyskaniu akceptacji osoby, o której mowa w § 4
ust. 1. 

3. Emitent jest obowiàzany prowadziç rejestr in-
formacji poufnych przekazanych w trybie, o którym
mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi. 

4. Na podstawie informacji uzyskanych od osób
dzia∏ajàcych w imieniu emitenta lub na jego rzecz,
w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza si´
informacje o osobach, które mia∏y dost´p do informa-
cji poufnych z podaniem ich imienia i nazwiska, daty
oraz godziny dost´pu do informacji poufnej, jak rów-
nie˝ zakresu, w jakim informacja poufna zosta∏a udo-
st´pniona, oraz wskazaniem osoby, która udost´pni∏a
informacj´ poufnà. 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia urz´dowego rynku gie∏dowego

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rynkiem urz´dowym, o którym mowa
w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, jest urz´dowy ry-
nek gie∏dowy, utworzony przez gie∏d´, prowadzonà
przez „Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie
Spó∏ka Akcyjna” z siedzibà w Warszawie.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594
i nr 91, poz. 871.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

w sprawie informacji stanowiàcych rekomendacje dotyczàce instrumentów finansowych lub ich emitentów

Na podstawie art. 97a ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49,
poz. 447, z póên. zm.1)), zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaj informacji
stanowiàcych rekomendacje dotyczàce instrumentów
finansowych lub ich emitentów, sposób sporzàdzania
i rozpowszechniania takich rekomendacji oraz szcze-
gó∏owe warunki, jakim powinny odpowiadaç reko-
mendacje.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U.  z 2002 r. Nr 240, poz. 255, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 223, poz. 2216
oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.


