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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie rodzaju informacji, które mogà naruszyç s∏uszny interes emitenta, oraz sposobu post´powania
emitenta w zwiàzku z opóênianiem przekazania do publicznej wiadomoÊci informacji poufnych

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje informacji,
których przekazanie do publicznej wiadomoÊci mo˝e
naruszyç s∏uszny interes emitenta, oraz sposób post´-
powania emitenta w zwiàzku z opóênianiem przekaza-
nia do publicznej wiadomoÊci informacji poufnych.

§ 2. 1. Informacjami poufnymi, których przekaza-
nie do publicznej wiadomoÊci mo˝e naruszyç s∏uszny
interes emitenta, sà informacje dotyczàce:

1) prowadzonych przez emitenta negocjacji lub oko-
licznoÊci zwiàzanych z prowadzonymi negocjacja-

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).



mi, w tym wyboru drugiej strony negocjacji, je˝eli
ich przekazanie do publicznej wiadomoÊci mog∏o-
by negatywnie wp∏ynàç na przebieg lub wynik
tych negocjacji, a w przypadku negocjacji prowa-
dzonych w celu zapewnienia poprawy sytuacji fi-
nansowej emitenta — równie˝ je˝eli ich przekaza-
nie do publicznej wiadomoÊci w powa˝nym stop-
niu zagrozi∏oby interesom obecnych lub przy-
sz∏ych akcjonariuszy albo uczestników funduszu,
w przypadku gdy emitentem jest fundusz inwesty-
cyjny zamkni´ty;

2) dokonanych czynnoÊci prawnych lub decyzji pod-
j´tych przez osoby uprawnione do reprezentowa-
nia emitenta, osoby wchodzàce w sk∏ad organów
zarzàdzajàcych emitenta lub osoby pe∏niàce
w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kie-
rownicze, które dla swej wa˝noÊci wymagajà za-
twierdzenia przez inny uprawniony organ emiten-
ta, je˝eli ich przekazanie do publicznej wiadomo-
Êci przed dokonaniem tego zatwierdzenia, wraz
z jednoczesnym poinformowaniem o trwajàcym
procesie zatwierdzenia, mog∏oby spowodowaç
nieprawid∏owà ocen´ tej informacji przez inwe-
storów;

3) umów zawartych pod warunkiem zawieszajàcym;

4) podmiotu, który naby∏ od emitenta lub jednostki
od niego zale˝nej aktywa znacznej wartoÊci lub
zby∏ emitentowi lub jednostce od niego zale˝nej
takie aktywa — je˝eli ich przekazanie do publicznej
wiadomoÊci mog∏oby naruszyç pozycj´ konkuren-
cyjnà emitenta w bran˝y lub na rynku, na którym
prowadzi dzia∏alnoÊç;

5) drugiej strony, przedmiotu oraz szczegó∏owych
warunków finansowych umowy — w przypadku
zawarcia przez emitenta lub jednostk´ od niego
zale˝nà znaczàcej umowy, je˝eli przekazanie tych
informacji do publicznej wiadomoÊci mog∏oby na-
ruszyç pozycj´ konkurencyjnà emitenta w bran˝y
lub na rynku, na którym prowadzi dzia∏alnoÊç.

2. Przez aktywa znacznej wartoÊci oraz znaczàcà
umow´, o których mowa w ust. 1, rozumie si´ aktywa
znacznej wartoÊci oraz znaczàcà umow´ w rozumieniu
przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach pu-
blicznych.

§ 3. 1. Emitent podejmuje dzia∏ania majàce na ce-
lu ochron´ informacji poufnych, których przekazanie
do publicznej wiadomoÊci zosta∏o opóênione, poprzez
zapewnienie:

1) zachowania poufnoÊci tych informacji;

2) ograniczenia do nich dost´pu;

3) kontroli ich przekazywania w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 156 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538). 

2. Ochrona informacji poufnych, o których mowa
w ust. 1, obejmuje w szczególnoÊci:

1) ochron´ dokumentów zawierajàcych te informa-
cje;

2) ochron´ systemów i sieci teleinformatycznych,
w których informacje te sà gromadzone i przecho-
wywane;

3) kontrol´ obiegu dokumentów lub innych noÊni-
ków informacji zawierajàcych te informacje.

§ 4. Dokumenty oraz inne noÊniki informacji zawie-
rajàce informacje poufne, o których mowa w § 3
ust. 1, powinny zostaç opatrzone klauzulà „informacja
poufna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi”.

§ 5. Przekazanie informacji poufnych, o których
mowa w § 3 ust. 1, w trybie, o którym mowa w art. 156
ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, wymaga uprzedniego poinfor-
mowania osoby, której informacje majà zostaç przeka-
zane:

1) ˝e sà to informacje poufne;

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

§ 6. 1. Emitent prowadzi rejestr informacji pouf-
nych, o których mowa w § 3 ust. 1, przekazanych
w trybie, o którym mowa w art. 156 ust. 6 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi.

2. Na podstawie informacji uzyskanych od osób
dzia∏ajàcych w imieniu emitenta lub na jego rzecz,
w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si´
informacje o osobach, które mia∏y dost´p do informa-
cji poufnych, z podaniem imienia i nazwiska takiej
osoby, daty oraz godziny uzyskania dost´pu do infor-
macji poufnej, jak równie˝ zakresu i sposobu udost´p-
nienia informacji poufnej, oraz wskazaniem osoby,
która udost´pni∏a t´ informacj´.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç pro-
wadzony w formie pisemnej lub w formie zapisu elek-
tronicznego.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
25 kwietnia 2006 r.2)

Minister Finansów: Z. Gilowska
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
rodzaju informacji, które mogà naruszyç s∏uszny interes
emitenta, oraz sposobu post´powania emitenta w zwiàzku
z opóênianiem przekazania do publicznej wiadomoÊci in-
formacji poufnych (Dz. U. Nr 95, poz. 947), które utraci∏o
moc zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obro-
tu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
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