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Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539
oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasady i warunki dokonywania oferty publicz-
nej papierów wartoÊciowych, prowadzenia
subskrypcji lub sprzeda˝y tych papierów war-
toÊciowych oraz ubiegania si´ o dopuszczenie
i wprowadzenie papierów wartoÊciowych lub
innych instrumentów finansowych do obrotu
na rynku regulowanym;”;

2) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) bankowych papierów wartoÊciowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.2)) oraz innych papierów
wartoÊciowych o charakterze nieudzia∏owym,
stanowiàcych potwierdzenie przyj´cia Êrod-

ków pieni´˝nych do depozytu i obj´tych syste-
mem gwarantowania depozytów, emitowa-
nych w sposób ciàg∏y lub powtarzajàcy si´
przez instytucj´ kredytowà, które nie sà pod-
porzàdkowane, zamienne lub wymienne, nie
inkorporujà prawa do subskrybowania lub na-
bycia innego rodzaju papierów wartoÊcio-
wych oraz nie stanowià podstawy dla papie-
rów wartoÊciowych w rozumieniu art. 3
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ob-
rocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119), zwanej dalej „ustawà
o obrocie instrumentami finansowymi”;

3) papierów wartoÊciowych b´dàcych instru-
mentami rynku pieni´˝nego w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowy-
mi;”;

3) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Publicznym proponowaniem nabycia papie-
rów wartoÊciowych jest proponowanie od-
p∏atnego nabycia papierów wartoÊciowych
w dowolnej formie i w dowolny sposób, je-
˝eli propozycja jest skierowana do co naj-
mniej 100 osób lub do nieoznaczonego ad-
resata.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ofertà publicznà jest udost´pnianie, co naj-
mniej 100 osobom lub nieoznaczonemu ad-
resatowi, w dowolnej formie i w dowolny
sposób, informacji o papierach wartoÊcio-
wych i warunkach dotyczàcych ich nabycia,
stanowiàcych dostatecznà podstaw´ do
podj´cia decyzji o odp∏atnym nabyciu tych
papierów wartoÊciowych.”,

c) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przedmiotem oferty publicznej dokonywa-
nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie mogà byç papiery wartoÊciowe emito-
wane przez instytucje wspólnego inwesto-
wania typu otwartego, inne ni˝ fundusze za-
graniczne, o których mowa w art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z póên. zm.3)).

5. W przypadku proponowania nabycia lub
wydawania akcji przez ich emitenta
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USTAWA

z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r.

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert
przej´cia (Dz. Urz. WE L 142 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, str. 20);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie har-
monizacji wymogów dotyczàcych przejrzystoÊci infor-
macji o emitentach, których papiery wartoÊciowe do-
puszczane sà do obrotu na rynku regulowanym oraz
zmieniajàcej dyrektyw´ 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 390
z 31.12.2004);

3) dyrektywy Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r.
ustanawiajàcej szczegó∏owe zasady wdro˝enia niektó-
rych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie har-
monizacji wymogów dotyczàcych przejrzystoÊci infor-
macji o emitentach, których papiery wartoÊciowe do-
puszczane sà do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U.
UE L 69 z 09.03.2007).

Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustaw´ z dnia 17 listo-
pada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´
z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach i ustaw´ z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i Nr 184,
poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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skierowanego do co najmniej 100 osób lub
do nieoznaczonego adresata, w dowolnej
formie i w dowolny sposób, w celu realizacji
uprawnieƒ posiadaczy innych papierów
wartoÊciowych tego emitenta, przepisu
ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli termin realizacji
tych uprawnieƒ przypada nie wczeÊniej ni˝
po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia dokonania
przydzia∏u tych innych papierów wartoÊcio-
wych lub gdy w zwiàzku z ofertà publicznà
tych innych papierów wartoÊciowych pro-
spekt emisyjny by∏ sporzàdzony, zatwierdzo-
ny i udost´pniony do publicznej wiadomo-
Êci.”;

4) w art. 4:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) obrocie pierwotnym — rozumie si´ przez to

dokonywanie oferty publicznej przez emi-
tenta lub subemitenta us∏ugowego, której
przedmiotem sà papiery wartoÊciowe no-
wej emisji, oraz zbywanie lub nabywanie
papierów wartoÊciowych na podstawie ta-
kiej oferty;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wprowadzajàcym — rozumie si´ przez to

w∏aÊciciela papierów wartoÊciowych doko-
nujàcego oferty publicznej;”,

c) pkt 12 i 13 otrzymujà brzmienie:
„12) subemitencie inwestycyjnym — rozumie

si´ przez to podmiot b´dàcy stronà zawar-
tej z emitentem albo wprowadzajàcym
umowy, w której podmiot ten zobowiàzuje
si´ do nabycia, na w∏asny rachunek, ca∏o-
Êci lub cz´Êci papierów wartoÊciowych
oferowanych w ofercie publicznej, na które
nie z∏o˝ono zapisów w terminie ich przyj-
mowania;

13) subemitencie us∏ugowym — rozumie si´
przez to podmiot b´dàcy stronà zawartej
z emitentem albo wprowadzajàcym umo-
wy, w której podmiot ten zobowiàzuje si´
do nabycia, na w∏asny rachunek, ca∏oÊci
lub cz´Êci papierów wartoÊciowych danej
emisji, oferowanych wy∏àcznie temu pod-
miotowi, w celu dalszego ich zbywania
w ofercie publicznej;”,

d) w pkt 14 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) jest uprawniony do powo∏ywania lub odwo-

∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków organów za-
rzàdzajàcych lub nadzorczych innego pod-
miotu, lub,”,

e) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) spó∏ce publicznej — rozumie si´ przez to

spó∏k´, w której co najmniej jedna akcja
jest zdematerializowana w rozumieniu
przepisów ustawy o obrocie instrumenta-
mi finansowymi, z wyjàtkiem spó∏ki, której
akcje zosta∏y zarejestrowane na podstawie
art. 5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi;”,

f) dodaje si´ pkt 26 i 27 w brzmieniu:
„26) instytucji kredytowej — rozumie si´ przez

to podmiot prowadzàcy we w∏asnym imie-

niu i na w∏asny rachunek, na podstawie ze-
zwolenia w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych,
dzia∏alnoÊç polegajàcà na przyjmowaniu
depozytów lub innych Êrodków powierzo-
nych pod jakimkolwiek tytu∏em zwrotnym
i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu
pieniàdza elektronicznego;

27) poÊrednim nabyciu akcji — rozumie si´
przez to uzyskanie statusu podmiotu domi-
nujàcego w spó∏ce kapita∏owej lub innej
osobie prawnej posiadajàcej akcje spó∏ki
publicznej, lub w innej spó∏ce kapita∏owej
lub osobie prawnej b´dàcej wobec niej
podmiotem dominujàcym oraz nabycie lub
obj´cie akcji spó∏ki publicznej przez pod-
miot bezpoÊrednio lub poÊrednio zale˝-
ny.”;

5) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. O ile ustawa nie stanowi inaczej przez
kwot´ wyra˝onà w euro nale˝y rozumieç
równie˝ równowartoÊç tej kwoty wyra˝o-
nà w walucie polskiej, ustalonà przy za-
stosowaniu Êredniego kursu euro, lub jej
równowartoÊç wyra˝onà w innej walu-
cie, ustalonà przy zastosowaniu Êrednie-
go kursu euro oraz Êredniego kursu tej
waluty og∏oszonego przez Narodowy
Bank Polski w dniu wskazanym w usta-
wie.”;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Obj´cie papierów wartoÊciowych w obro-
cie pierwotnym lub w ramach subskrypcji
lub sprzeda˝y na podstawie pierwszej
oferty publicznej uwa˝a si´ za nabycie pa-
pierów wartoÊciowych w rozumieniu
przepisów ustawy.”;

7) w art. 7:

a) w ust. 2:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Sporzàdzenie, zatwierdzenie oraz udost´p-
nienie do publicznej wiadomoÊci prospektu
emisyjnego, z zastrze˝eniem art. 41 i 42, nie
jest wymagane w przypadku oferty publicz-
nej lub dopuszczenia do obrotu na rynku re-
gulowanym:”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) papierów wartoÊciowych o charakterze

nieudzia∏owym, emitowanych w sposób
ciàg∏y lub powtarzajàcy si´ w cyklach
obejmujàcych co najmniej dwie emisje
dokonywane w odst´pie nie d∏u˝szym ni˝
12 miesi´cy przez instytucj´ kredytowà,
które nie sà podporzàdkowane, zamienne
lub wymienne, nie inkorporujà prawa do
subskrybowania lub nabycia innego ro-
dzaju papierów wartoÊciowych oraz nie
stanowià podstawy dla papierów warto-
Êciowych w rozumieniu art. 3 pkt 1
lit. b ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, je˝eli ich wartoÊç, liczona
wed∏ug ceny emisyjnej, stanowi mniej
ni˝ 50 000 000 euro w dniu ustalenia tej
ceny, z zastrze˝eniem ust. 2a;”,
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b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 pkt 6 nie stosuje si´ do pa-
pierów wartoÊciowych, których wartoÊç li-
czona wed∏ug ceny emisyjnej, wraz z pa-
pierami wartoÊciowymi b´dàcymi przed-
miotem oferty publicznej lub dopuszczenia
do obrotu na rynku regulowanym zgodnie
z ust. 2 pkt 6 w okresie poprzednich 12 mie-
si´cy, osiàgnie lub przekroczy 50 000 000
euro w dniu ustalenia ceny emisyjnej tych
papierów.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sporzàdzenie, zatwierdzenie oraz udost´p-
nienie do publicznej wiadomoÊci prospektu
emisyjnego, z zastrze˝eniem art. 38—40, nie
jest wymagane w przypadku oferty publicz-
nej:

1) kierowanej wy∏àcznie do inwestorów
kwalifikowanych;

2) kierowanej wy∏àcznie do inwestorów,
z których ka˝dy nabywa papiery warto-
Êciowe o wartoÊci, liczonej wed∏ug ich
ceny emisyjnej lub ceny sprzeda˝y, co
najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej
ceny;

3) dotyczàcej papierów wartoÊciowych, któ-
rych jednostkowa wartoÊç nominalna
wynosi nie mniej ni˝ 50 000 euro w dniu
ustalenia wartoÊci nominalnej tych pa-
pierów wartoÊciowych;

4) dotyczàcej papierów wartoÊciowych, któ-
rych wartoÊç, liczona wed∏ug ich ceny
emisyjnej lub ceny sprzeda˝y, stanowi
mniej ni˝ 100 000 euro w dniu ustalenia
tej ceny, z zastrze˝eniem ust. 3a;

5) obejmujàcej wy∏àcznie:

a) proponowanie nabycia lub wydawanie
papierów wartoÊciowych akcjonariu-
szom lub wspólnikom spó∏ki przejmo-
wanej lub wspólnikom podmiotu
przejmowanego, w zwiàzku z przejmo-
waniem tej spó∏ki lub podmiotu,

b) proponowanie nabycia lub wydawa-
nie papierów wartoÊciowych akcjona-
riuszom lub wspólnikom spó∏ki ∏àczà-
cej si´ z emitentem lub wspólnikom
podmiotu ∏àczàcego si´ z emitentem,
w zwiàzku z ∏àczeniem si´ tej spó∏ki
lub podmiotu z emitentem,

c) proponowanie nabycia lub wydawanie
akcji bezp∏atnie akcjonariuszom (ze
Êrodków spó∏ki) albo jako wyp∏at´ dy-
widendy z akcji, przy czym wydawane
akcje sà tego samego rodzaju co akcje,
z których jest wyp∏acana dywidenda,

d) proponowanie nabycia lub wydawa-
nie papierów wartoÊciowych emiten-
ta, którego papiery wartoÊciowe sà do-
puszczone do obrotu na rynku regulo-
wanym, przez emitenta lub przez jed-
nostk´ powiàzanà w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,

poz. 694, z póên. zm.4)), aktualnym lub
by∏ym osobom zarzàdzajàcym lub pra-
cownikom tego emitenta lub tej jed-
nostki powiàzanej,

e) wydawanie akcji akcjonariuszom
w zwiàzku z wymianà akcji istniejà-
cych, takiego samego rodzaju co akcje
podlegajàce wymianie, je˝eli nie po-
woduje to podwy˝szenia kapita∏u za-
k∏adowego emitenta;

6) papierów wartoÊciowych, których war-
toÊç, liczona wed∏ug ceny emisyjnej
lub ceny sprzeda˝y, stanowi mniej ni˝
2 500 000 euro w dniu ustalenia tej ceny,
z zastrze˝eniem ust. 3b;”;

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje si´ do pa-
pierów wartoÊciowych, których wartoÊç li-
czona wed∏ug ceny emisyjnej lub ceny
sprzeda˝y, wraz z papierami wartoÊciowy-
mi b´dàcymi przedmiotem oferty publicz-
nej zgodnie z ust. 3 pkt 4 w okresie po-
przednich 12 miesi´cy, osiàgnie lub prze-
kroczy 100 000 euro w dniu ustalenia tej
ceny.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 6 nie stosuje si´ do pa-
pierów wartoÊciowych, których wartoÊç li-
czona wed∏ug ceny emisyjnej lub ceny
sprzeda˝y, wraz z papierami wartoÊciowy-
mi b´dàcymi przedmiotem oferty publicz-
nej zgodnie z ust. 3 pkt 6 w okresie po-
przednich 12 miesi´cy, osiàgnie lub prze-
kroczy 2 500 000 euro w dniu ustalenia tej
ceny.”;

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sporzàdzanie, zatwierdzanie oraz udost´p-
nianie do publicznej wiadomoÊci prospektu
emisyjnego, z zastrze˝eniem art. 38—40, nie
jest wymagane w przypadku ubiegania si´
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulo-
wanym:

1) akcji, które stanowià mniej ni˝ 10 %
wszystkich tego samego rodzaju akcji
emitenta dopuszczonych do obrotu na
tym samym rynku regulowanym, oraz
praw do tych akcji i praw poboru tych ak-
cji, z zastrze˝eniem ust. 4a;

2) akcji wydanych w zwiàzku z wymianà ak-
cji istniejàcych, takiego samego rodzaju
co akcje podlegajàce wymianie dopusz-
czone do obrotu na tym samym rynku re-
gulowanym, je˝eli nie spowodowa∏o to
podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego emi-
tenta, oraz praw do tych akcji;

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

og∏oszone 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 i Nr 144,
poz. 900.
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3) akcji spó∏ki, której inne akcje tego same-
go rodzaju sà dopuszczone do obrotu na
tym samym rynku regulowanym, je˝eli
proponowanie nabycia lub wydanie tych
akcji nastàpi∏o w celu realizacji upraw-
nieƒ posiadaczy innych papierów warto-
Êciowych tej spó∏ki, oraz praw do tych ak-
cji;

4) papierów wartoÊciowych b´dàcych
przedmiotem propozycji nabycia kiero-
wanej do akcjonariuszy lub wspólników
spó∏ki przejmowanej lub wspólników
podmiotu przejmowanego, lub wydawa-
nych akcjonariuszom lub wspólnikom
spó∏ki przejmowanej lub wspólnikom
podmiotu przejmowanego, w zwiàzku
z przejmowaniem tej spó∏ki lub podmio-
tu, a w przypadku akcji równie˝ praw do
tych akcji;

5) papierów wartoÊciowych b´dàcych
przedmiotem propozycji nabycia kiero-
wanej do akcjonariuszy lub wspólników
spó∏ki ∏àczàcej si´ z emitentem lub
wspólników podmiotu ∏àczàcego si´
z emitentem, lub wydawanych akcjona-
riuszom lub wspólnikom spó∏ki ∏àczàcej
si´ z emitentem lub wspólnikom podmio-
tu ∏àczàcego si´ z emitentem, w zwiàzku
z ∏àczeniem si´ tej spó∏ki lub podmiotu
z emitentem, a w przypadku akcji równie˝
praw do tych akcji;

6) akcji spó∏ki, której inne akcje tego same-
go rodzaju sà dopuszczone do obrotu na
tym samym rynku regulowanym, a pro-
ponowanie ich nabycia lub wydanie na-
stàpi∏o bezp∏atnie akcjonariuszom (ze
Êrodków spó∏ki) albo jako wyp∏ata dywi-
dendy z akcji, przy czym wydane akcje sà
tego samego rodzaju co akcje, z których
jest wyp∏acana dywidenda, oraz praw do
tych akcji i praw poboru tych akcji;

7) papierów wartoÊciowych tego samego
rodzaju co inne papiery tego emitenta
dopuszczone do obrotu na tym samym
rynku regulowanym, które by∏y przed-
miotem propozycji nabycia lub by∏y wy-
dawane przez emitenta lub przez jednost-
k´ powiàzanà, aktualnym lub by∏ym oso-
bom zarzàdzajàcym lub pracownikom
emitenta lub tej jednostki powiàzanej,
a w przypadku akcji równie˝ praw do tych
akcji i praw poboru tych akcji;

8) papierów wartoÊciowych dopuszczonych
do obrotu na innym rynku regulowanym,
je˝eli:

a) te papiery wartoÊciowe lub tego same-
go rodzaju inne papiery wartoÊciowe
tego emitenta sà od co najmniej
18 miesi´cy dopuszczone do obrotu na
tym innym rynku regulowanym, oraz

b) uzyskanie po raz pierwszy dopuszcze-
nia tych papierów wartoÊciowych lub
innych papierów wartoÊciowych tego
samego rodzaju do obrotu na tym in-
nym rynku regulowanym, które nastà-

pi∏o po dniu 31 grudnia 2003 r., by∏o
poprzedzone zatwierdzeniem prospek-
tu emisyjnego i udost´pnieniem go do
publicznej wiadomoÊci na zasadach
zgodnych z przepisami niniejszego
rozdzia∏u, oraz

c) dokument informacyjny, udost´pniony
do publicznej wiadomoÊci w zwiàzku
z tym dopuszczeniem, które nastàpi∏o
po dniu 1 lipca 1983 r. a do dnia
31 grudnia 2003 r., zosta∏ sporzàdzony
i zatwierdzony zgodnie z postanowie-
niami obowiàzujàcego w tym okresie
prawa Unii Europejskiej, o ile nie sto-
suje si´ przepisu lit. b, oraz

d) emitent wype∏nia obowiàzki zwiàzane
z dopuszczeniem do obrotu na tym in-
nym rynku regulowanym;

9) papierów wartoÊciowych emitowanych
przez fundusze wpisane do rejestru,
o którym mowa w art. 263 ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych.”,

f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje si´ do ak-
cji, które po ich dopuszczeniu do obrotu na
danym rynku regulowanym b´dà stanowiç
lub przekroczà, ∏àcznie z akcjami ju˝ do-
puszczonymi do obrotu na tym rynku regu-
lowanym zgodnie z ust. 4 pkt 1 w okresie
poprzednich 12 miesi´cy, 10 % wszystkich
tego samego rodzaju akcji emitenta do-
puszczonych do obrotu na tym rynku regu-
lowanym. Przepis ten stosuje si´ odpo-
wiednio do praw do tych akcji i praw pobo-
ru tych akcji.”,

g) uchyla si´ ust. 5;

8) w art. 8:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w okresie 12 kolejnych miesi´cy poprzedza-
jàcych dat´ z∏o˝enia wniosku o wpis do re-
jestru inwestorów kwalifikowanych zawar-
∏a, na w∏asny rachunek, w obrocie zorgani-
zowanym w rozumieniu przepisów ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi lub
w to˝samym z nim obrocie dokonywanym
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
transakcje papierami wartoÊciowymi w licz-
bie co najmniej 10 transakcji w ka˝dym trzy-
miesi´cznym okresie, ka˝da o wartoÊci co
najmniej 50 000 euro w dniu poprzedzajà-
cym dat´ z∏o˝enia wniosku o wpis do reje-
stru inwestorów kwalifikowanych;

2) wartoÊç jej portfela papierów wartoÊcio-
wych wynosi co najmniej 500 000 euro
w dniu poprzedzajàcym dat´ z∏o˝enia wnios-
ku o wpis do rejestru inwestorów kwalifiko-
wanych;”,

b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) suma aktywów bilansu nie przekracza
43 000 000 euro na dzieƒ bilansowy spra-
wozdania finansowego;
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3) przychody netto ze sprzeda˝y nie przekra-
czajà 50 000 000 euro.”;

9) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja prowadzi ewidencj´:

1) papierów wartoÊciowych b´dàcych
przedmiotem oferty publicznej,

2) papierów wartoÊciowych oraz instrumen-
tów finansowych nieb´dàcych papierami
wartoÊciowymi, dopuszczonych do obro-
tu na rynku regulowanym lub wprowa-
dzonych do alternatywnego systemu ob-
rotu

— z wy∏àczeniem papierów wartoÊciowych
emitowanych przez Skarb Paƒstwa i Naro-
dowy Bank Polski.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wpis do ewidencji dotyczàcy papierów war-
toÊciowych, które by∏y przedmiotem oferty
publicznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z wy∏àczeniem wpisu dotyczàcego
papierów wartoÊciowych emitowanych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega op∏acie,
o której mowa w art. 94, zwanej dalej „op∏a-
tà ewidencyjnà”, je˝eli te papiery wartoÊcio-
we nie zostanà dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym lub wprowadzone do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu
w terminie 12 miesi´cy od dnia zakoƒczenia
ich subskrypcji albo sprzeda˝y.”,

c) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na pod-
stawie zawiadomienia o:”,

d) w ust. 5 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Do przekazania zawiadomienia, o którym mo-
wa w ust. 4, obowiàzany jest:”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W terminie, o którym mowa w ust. 5, pod-
miot obowiàzany do przekazania zawiado-
mienia uiszcza op∏at´ ewidencyjnà albo
sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e papiery b´dàce
przedmiotem oferty publicznej zostanà ob-
j´te wnioskiem o ich dopuszczenie do obro-
tu na rynku regulowanym lub wprowadze-
nie do alternatywnego systemu obrotu. Do-
wód uiszczenia op∏aty ewidencyjnej albo
oÊwiadczenie do∏àcza si´ do zawiadomie-
nia.”,

f) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wzór zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 4, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia podstawowych danych o instrumen-
tach finansowych i trybie przeprowadzenia
ich subskrypcji lub sprzeda˝y na podstawie
oferty publicznej, dopuszczenia do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu;”;

10) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Paƒstwem macierzystym w rozumie-
niu przepisów niniejszego rozdzia∏u
jest paƒstwo cz∏onkowskie, na teryto-
rium którego emitent ma siedzib´,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku papierów wartoÊcio-
wych o charakterze nieudzia∏owym:
1) których jednostkowa wartoÊç nomi-

nalna wynosi nie mniej ni˝ 1 000 eu-
ro w dniu ustalenia wartoÊci nomi-
nalnej tych papierów wartoÊcio-
wych, nie póêniej jednak ni˝ w dniu
z∏o˝enia do Komisji wniosku o za-
twierdzenie prospektu emisyjnego,

2) uprawniajàcych do nabycia innych
papierów wartoÊciowych albo wy-
miany na inne papiery wartoÊciowe
lub do rozliczenia pieni´˝nego
w wyniku realizacji tego prawa
w nich inkorporowanego, pod wa-
runkiem ˝e emitentem papierów
wartoÊciowych o charakterze nie-
udzia∏owym nie jest emitent papie-
rów wartoÊciowych nabywanych
lub obejmowanych w wyniku reali-
zacji tego prawa lub inny podmiot
nale˝àcy do jego grupy kapita∏owej

— paƒstwem macierzystym jest paƒ-
stwo cz∏onkowskie b´dàce miejscem
siedziby emitenta papierów wartoÊcio-
wych o charakterze nieudzia∏owym
albo paƒstwo cz∏onkowskie, w którym
te papiery sà lub b´dà dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym, albo
paƒstwo cz∏onkowskie, w którym b´-
dzie przeprowadzona oferta publiczna
tych papierów — wed∏ug wyboru ich
emitenta albo wprowadzajàcego.

3. W przypadku emitentów, których sie-
dziba nie znajduje si´ na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, innych ni˝
wskazani w ust. 2, paƒstwem macie-
rzystym jest paƒstwo cz∏onkowskie,
w którym b´dzie przeprowadzona
oferta publiczna papierów wartoÊcio-
wych, albo paƒstwo cz∏onkowskie,
w którym te papiery b´dà dopuszczo-
ne do obrotu na rynku regulowanym
— wed∏ug wyboru, odpowiednio, ich
emitenta, wprowadzajàcego albo in-
nego podmiotu uprawnionego w da-
nym paƒstwie cz∏onkowskim do ubie-
gania si´ o takie dopuszczenie.

4. W przypadku gdy wyboru, o którym
mowa w ust. 3, dokona∏ podmiot
uprawniony w danym paƒstwie cz∏on-
kowskim do ubiegania si´ o dopusz-
czenie papierów wartoÊciowych do
obrotu na rynku regulowanym, inny
ni˝ ich emitent, emitent mo˝e posta-
nowiç, w zwiàzku z innymi papierami
wartoÊciowymi emitowanymi przez te-
go emitenta, o wskazaniu innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego jako paƒstwa
macierzystego.
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5. Paƒstwem przyjmujàcym w rozumie-
niu niniejszego rozdzia∏u jest paƒstwo
cz∏onkowskie, inne ni˝ paƒstwo macie-
rzyste, w którym jest przeprowadzana
oferta publiczna lub w którym emitent
lub podmiot uprawniony w danym
paƒstwie cz∏onkowskim do ubiegania
si´ o dopuszczenie papierów warto-
Êciowych do obrotu na rynku regulo-
wanym, inny ni˝ ich emitent, ubiega
si´ o dopuszczenie papierów warto-
Êciowych do obrotu na rynku regulo-
wanym.”;

11) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Wniosek o dopuszczenie papierów war-
toÊciowych do obrotu na rynku regulo-
wanym sk∏ada ich emitent.”;

12) art. 12 i 13 otrzymujà brzmienie:

„Art. 12. Dematerializacja papierów wartoÊcio-
wych:

1) b´dàcych przedmiotem oferty publicz-
nej,

2) nieb´dàcych przedmiotem oferty
publicznej, które majà podlegaç do-
puszczeniu do obrotu na rynku regulo-
wanym lub wprowadzeniu do alterna-
tywnego systemu obrotu

— nast´puje w trybie i na warunkach
okreÊlonych w art. 5 ust. 1—4 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 13. W przypadku gdy instrumenty finansowe
nieb´dàce papierami wartoÊciowymi
majà byç przedmiotem dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym, podlega-
jà rejestracji w trybie i na warunkach
okreÊlonych w art. 5 ust. 5 ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi.”;

13) art. 16—19 otrzymujà brzmienie:

„Art. 16. 1. W przypadku naruszenia lub uzasad-
nionego podejrzenia naruszenia prze-
pisów prawa w zwiàzku z ofertà
publicznà, subskrypcjà lub sprzeda˝à,
dokonywanymi na podstawie tej ofer-
ty, na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przez emitenta, wprowadzajàce-
go lub inne podmioty uczestniczàce
w tej ofercie, subskrypcji lub sprzeda-
˝y w imieniu lub na zlecenie emitenta
lub wprowadzajàcego albo uzasadnio-
nego podejrzenia, ˝e takie naruszenie
mo˝e nastàpiç, Komisja, z zastrze˝e-
niem art. 19, mo˝e:

1) nakazaç wstrzymanie rozpocz´cia
oferty publicznej, subskrypcji lub
sprzeda˝y albo przerwanie jej prze-
biegu, na okres nie d∏u˝szy ni˝
10 dni roboczych, lub

2) zakazaç rozpocz´cia oferty publicz-
nej, subskrypcji lub sprzeda˝y albo
dalszego jej prowadzenia, lub

3) opublikowaç, na koszt emitenta
lub wprowadzajàcego, informacj´
o niezgodnym z prawem dzia∏aniu
w zwiàzku z ofertà publicznà, sub-
skrypcjà lub sprzeda˝à.

2. W zwiàzku z danà ofertà publicznà,
subskrypcjà lub sprzeda˝à, Komisja
mo˝e wielokrotnie zastosowaç Êrodek
przewidziany w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 17. 1. W przypadku naruszenia lub uzasad-
nionego podejrzenia naruszenia prze-
pisów prawa w zwiàzku z ubieganiem
si´ o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartoÊciowych do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez emi-
tenta lub podmioty wyst´pujàce
w imieniu lub na zlecenie emitenta
albo uzasadnionego podejrzenia, ˝e
takie naruszenie mo˝e nastàpiç, Komi-
sja, z zastrze˝eniem art. 19, mo˝e:

1) nakazaç wstrzymanie ubiegania si´
o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartoÊciowych do obrotu
na rynku regulowanym, na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 10 dni roboczych;

2) zakazaç ubiegania si´ o dopuszcze-
nie lub wprowadzenie papierów
wartoÊciowych do obrotu na rynku
regulowanym;

3) opublikowaç, na koszt emitenta, in-
formacj´ o niezgodnym z prawem
dzia∏aniu w zwiàzku z ubieganiem
si´ o dopuszczenie lub wprowadze-
nie papierów wartoÊciowych do ob-
rotu na rynku regulowanym.

2. W zwiàzku z danym ubieganiem si´
o dopuszczenie lub wprowadzenie pa-
pierów wartoÊciowych do obrotu na
rynku regulowanym, Komisja mo˝e
wielokrotnie zastosowaç Êrodek prze-
widziany w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 18. 1. Komisja mo˝e zastosowaç Êrodki,
o których mowa w art. 16 lub art. 17,
tak˝e w przypadku gdy z treÊci doku-
mentów lub informacji, sk∏adanych do
Komisji lub przekazywanych do wiado-
moÊci publicznej, wynika, ˝e:

1) oferta publiczna, subskrypcja lub
sprzeda˝ papierów wartoÊciowych,
dokonywane na podstawie tej ofer-
ty, lub ich dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym w znaczàcy
sposób narusza∏yby interesy inwe-
storów;

2) istniejà przes∏anki, które w Êwietle
przepisów prawa mogà prowadziç
do ustania bytu prawnego emi-
tenta;

3) dzia∏alnoÊç emitenta by∏a lub jest
prowadzona z ra˝àcym narusze-
niem przepisów prawa, które to na-
ruszenie mo˝e mieç istotny wp∏yw
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na ocen´ papierów wartoÊciowych
emitenta lub te˝ w Êwietle przepi-
sów prawa mo˝e prowadziç do
ustania bytu prawnego lub upad∏oÊ-
ci emitenta, lub

4) status prawny papierów wartoÊcio-
wych jest niezgodny z przepisami
prawa, i w Êwietle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papie-
rów wartoÊciowych za nieistniejàce
lub obarczone wadà prawnà majà-
cà istotny wp∏yw na ich ocen´.

2. W przypadku powiadomienia Komisji
przez w∏aÊciwy organ paƒstwa przyj-
mujàcego, ˝e emitent, dla którego
Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem
macierzystym, lub instytucja finanso-
wa uczestniczàca w ofercie publicznej
w imieniu lub na zlecenie takiego emi-
tenta narusza w zwiàzku z ofertà
publicznà lub dopuszczeniem lub
wprowadzeniem do obrotu na rynku
regulowanym na podstawie prospektu
emisyjnego zatwierdzonego przez Ko-
misj´ przepisy prawa obowiàzujàce
w tym paƒstwie, Komisja mo˝e:

1) wezwaç emitenta do zaprzestania
naruszania przepisów prawa na te-
rytorium tego paƒstwa lub

2) zastosowaç Êrodki okreÊlone
w art. 16 lub art. 17.

Art. 19. 1. W przypadku naruszenia przepisów
prawa w zwiàzku z ofertà publicznà,
dopuszczeniem lub wprowadzeniem
papierów wartoÊciowych do obrotu na
rynku regulowanym lub prowadze-
niem akcji promocyjnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przez emi-
tenta, dla którego Rzeczpospolita Pol-
ska jest paƒstwem przyjmujàcym, lub
podmiot uczestniczàcy w ofercie
publicznej, dopuszczeniu lub wprowa-
dzeniu papierów wartoÊciowych do
obrotu na rynku regulowanym lub ak-
cji promocyjnej, w imieniu lub na zle-
cenie takiego emitenta, Komisja prze-
kazuje informacj´ o tym zdarzeniu
w∏aÊciwemu organowi paƒstwa ma-
cierzystego tego emitenta.

2. W przypadku gdy, mimo poinformo-
wania przez Komisj´, w∏aÊciwy organ
paƒstwa macierzystego emitenta nie
podejmuje dzia∏aƒ majàcych zapobiec
dalszemu naruszaniu przepisów pra-
wa lub gdy te dzia∏ania sà nieskutecz-
ne, Komisja mo˝e, w celu ochrony in-
teresu inwestorów, po uprzednim po-
informowaniu tego organu, zastoso-
waç Êrodki okreÊlone odpowiednio
w art. 16, art. 17 lub w art. 53 ust. 5.
Komisja niezw∏ocznie przekazuje infor-
macj´ o zastosowaniu tych Êrodków
Komisji Europejskiej.”;

14) po art. 19 dodaje si´ 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 mo˝e, na wnio-
sek emitenta lub wprowadzajàcego
albo z urz´du, uchyliç t´ decyzj´.”;

15) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku oferty publicznej lub dopusz-
czania do obrotu na rynku regulowanym:

1) papierów wartoÊciowych o charakterze
nieudzia∏owym lub warrantów, to˝sa-
mych co do charakteru inkorporowanych
w nich praw, emitowanych w okreÊlo-
nym czasie, w sposób ciàg∏y lub powta-
rzajàcy si´ w cyklach obejmujàcych co
najmniej dwie emisje dokonywane w od-
st´pie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy (pro-
gram emisji), lub

2) papierów wartoÊciowych o charakterze
nieudzia∏owym emitowanych przez insty-
tucj´ kredytowà w sposób ciàg∏y lub po-
wtarzajàcy si´ w cyklach obejmujàcych
co najmniej dwie emisje dokonywane
w odst´pie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy,
je˝eli Êrodki uzyskane z emisji tych papie-
rów sà lokowane w aktywa o wartoÊci
odpowiadajàcej co najmniej wartoÊci zo-
bowiàzaƒ wynikajàcych z tych papierów
do dnia ich wykupu, oraz pod warunkiem
˝e w przypadku niewyp∏acalnoÊci emi-
tenta Êrodki pozyskane z emisji tych pa-
pierów wartoÊciowych sà zabezpieczone
w ten sposób, ˝e gwarantujà pierwszeƒ-
stwo sp∏aty kapita∏u i odsetek wymagal-
nych z tytu∏u tych papierów przed innymi
wierzytelnoÊciami w stosunku do emi-
tenta

— emitent lub wprowadzajàcy sporzàdza
prospekt emisyjny, b´dàcy prospektem
emisyjnym podstawowym.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. O ile przepisy prawa paƒstwa cz∏onkowskie-
go, o którym mowa w art. 36 ust. 1, nie sta-
nowià inaczej, dokument podsumowujàcy
oraz podsumowanie b´dàce cz´Êcià pro-
spektu emisyjnego sporzàdzonego w formie
jednolitego dokumentu — nie sà wymagane
w przypadku prospektu emisyjnego papie-
rów wartoÊciowych o charakterze nieudzia-
∏owym, b´dàcych przedmiotem ubiegania
si´ o dopuszczenie do obrotu na rynku regu-
lowanym, których jednostkowa wartoÊç no-
minalna wynosi nie mniej ni˝ 50 000 euro
w dniu podj´cia uchwa∏y o emisji tych pa-
pierów wartoÊciowych.”;

16) w art. 22 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdzi-
woÊç, rzetelnoÊç i kompletnoÊç informacji za-
mieszczonych w prospekcie emisyjnym jest:
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1) emitent — za wszystkie informacje;
2) wprowadzajàcy — za informacje o wprowa-

dzajàcym oraz dokonywanej przez niego
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych;

3) podmiot zabezpieczajàcy — za informacje
o tym podmiocie oraz o ustanowionym za-
bezpieczeniu;

4) subemitent us∏ugowy — za informacje
o subemitencie oraz dokonywanej przez nie-
go subskrypcji lub sprzeda˝y papierów war-
toÊciowych;

5) podmiot sporzàdzajàcy lub bioràcy udzia∏
w sporzàdzeniu informacji — za informacj´,
którà sporzàdzi∏ lub w której sporzàdzeniu
bra∏ udzia∏.

5. Prospekt emisyjny powinien zawieraç
oÊwiadczenie podmiotów wymienionych
w ust. 4 o prawdziwoÊci, rzetelnoÊci i kom-
pletnoÊci informacji, w brzmieniu okreÊlonym
w rozporzàdzeniu 809/2004.”;

17) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) decyzja inwestycyjna odnoÊnie do papierów
wartoÊciowych obj´tych danym prospektem
emisyjnym powinna byç ka˝dorazowo podej-
mowana w oparciu o treÊç ca∏ego prospektu
emisyjnego;”;

18) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. W przypadku gdy prospekt emisyjny

podstawowy, zaktualizowany zgodnie
z art. 51, nie zawiera informacji
o szczegó∏owych warunkach poszcze-
gólnych ofert, emitent lub wprowadza-
jàcy przekazuje do Komisji informacj´
o szczegó∏owych warunkach ka˝dej
oferty oraz udost´pnia jà do publicznej
wiadomoÊci w sposób przewidziany
dla prospektu emisyjnego, w terminie
umo˝liwiajàcym inwestorom zapozna-
nie si´ z jego treÊcià, nie póêniej jed-
nak ni˝ przed rozpocz´ciem subskryp-
cji lub sprzeda˝y papierów wartoÊcio-
wych nim obj´tych, z uwzgl´dnieniem
art. 22, art. 26 i art. 33 rozporzàdzenia
809/2004. Do informacji o szczegó∏o-
wych warunkach oferty przekazywa-
nych w tym trybie nie stosuje si´ wy-
mogów wynikajàcych z art. 51.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
prospekt emisyjny podstawowy powi-
nien spe∏niaç przynajmniej warunek,
o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1.

3. Emitent lub wprowadzajàcy przekazu-
je do Komisji informacj´ o formie i ter-
minie udost´pnienia do publicznej
wiadomoÊci szczegó∏owych warun-
ków poszczególnych ofert. Przepis
art. 47 ust. 3 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

19) w art. 27:

a) w ust. 2:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uchwa∏´ w∏aÊciwego organu stanowiàce-
go emitenta w sprawie emisji papierów

wartoÊciowych, których dotyczy prospekt
emisyjny;”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) uchwa∏´ walnego zgromadzenia spó∏ki

w sprawie ubiegania si´ o dopuszczenie
akcji, których dotyczy prospekt emisyj-
ny, do obrotu na rynku regulowanym
w przypadku spó∏ki, której akcje nie sà
dopuszczone do obrotu na tym rynku
regulowanym, a w przypadku emitenta
z siedzibà poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej — uchwa∏´ w∏aÊciwego
organu stanowiàcego tego emitenta;

3b) uchwa∏´ walnego zgromadzenia
w sprawie upowa˝nienia do zawarcia
umowy o rejestracj´ akcji, których doty-
czy prospekt emisyjny, w depozycie pa-
pierów wartoÊciowych, a w przypadku
emitenta z siedzibà poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — uchwa∏´
w∏aÊciwego organu stanowiàcego tego
emitenta — je˝eli emitent nie jest spó∏-
kà publicznà;”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. PoÊrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym

mowa w ust. 1, nie jest wymagane w przy-
padku wniosku o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego w zwiàzku z ofertà publicznà,
o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5
lit. c—e.”;

20) w art. 28:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ∏àcznie dokument rejestracyjny, dokument

ofertowy i dokument podsumowujàcy, wraz
z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emi-
syjnego obejmujàcego te dokumenty, za-
wierajàcym informacje okreÊlone w art. 27
ust. 1, za∏àczajàc dokumenty, o których mo-
wa w art. 27 ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-

wiednio.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjne-

go w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, emitent lub wprowadzajàcy
przekazuje niezw∏ocznie jego ostatecznà
wersj´ do Komisji.”;

21) w art. 29 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W przypadku subskrypcji lub sprzeda˝y papie-
rów wartoÊciowych lub ubiegania si´ o do-
puszczenie papierów wartoÊciowych do obro-
tu na rynku regulowanym, dokonywanych
w terminie wa˝noÊci dokumentu rejestracyjne-
go zatwierdzonego w przypadkach, o których
mowa w art. 28 ust. 1, emitent lub wprowadza-
jàcy ka˝dorazowo sk∏ada do Komisji dokument
ofertowy i dokument podsumowujàcy dla pa-
pierów wartoÊciowych, które b´dà przedmio-
tem danej oferty lub dopuszczenia, wraz
z wnioskiem o zatwierdzenie tych dokumen-
tów obejmujàcym informacje, o których mowa
w art. 27 ust. 1.
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2. Do dokumentu ofertowego, o którym mowa
w ust. 1, do∏àcza si´ informacje o istotnych
b∏´dach w treÊci dokumentu rejestracyjnego
oraz znaczàcych czynnikach, mogàcych wp∏y-
nàç na ocen´ papieru wartoÊciowego, zaistnia-
∏ych po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyj-
nego lub, je˝eli ten dokument rejestracyjny by∏
ju˝ cz´Êcià prospektu emisyjnego sporzàdzo-
nego w formie zestawu dokumentów, zaktu-
alizowaniu prospektu emisyjnego zgodnie
z art. 51, lub o których emitent lub wprowa-
dzajàcy powzià∏ wiadomoÊç po przedmioto-
wym zatwierdzeniu lub zaktualizowaniu.”;

22) w art. 31 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stronà post´powania wszcz´tego na wniosek
o zatwierdzenie prospektu emisyjnego mo˝e
byç wy∏àcznie emitent lub wprowadzajàcy.”;

23) w art. 32:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy prospekt emisyjny nie
czyni zadoÊç wymaganiom ustalonym
w przepisach prawa, sk∏adana dokumentacja
jest niekompletna lub konieczne jest uzyska-
nie dodatkowych informacji, Komisja mo˝e
— w zakresie niezb´dnym do zatwierdzenia
prospektu emisyjnego lub stwierdzenia ist-
nienia przes∏anek podj´cia przez Komisj´
czynnoÊci, o których mowa w art. 16—18 —
˝àdaç uzupe∏nienia lub zmiany informacji za-
mieszczonych w prospekcie emisyjnym,
przedstawienia innych dokumentów i infor-
macji dotyczàcych sytuacji finansowej lub
prawnej emitenta lub ich zamieszczenia
w prospekcie emisyjnym, od:”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) osób wchodzàcych w sk∏ad organu zarzà-
dzajàcego emitenta lub wprowadzajàce-
go.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1, Komisja
przedk∏ada w terminie:

1) 10 dni roboczych od dnia z∏o˝enia doku-
mentacji — w przypadku, o którym mowa
w art. 31 ust. 1;

2) 20 dni roboczych od dnia z∏o˝enia doku-
mentacji — w przypadku, o którym mowa
w art. 31 ust. 2.”;

24) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) mog∏oby wyrzàdziç istotnà szkod´ emitentowi
— o ile nie wprowadzi to w b∏àd ogó∏u inwe-
storów co do faktów i okolicznoÊci, których
znajomoÊç jest istotna dla oceny praw z papie-
rów wartoÊciowych lub sytuacji emitenta,
wprowadzajàcego lub podmiotu zabezpiecza-
jàcego;

3) jest nieistotne z punktu widzenia danej oferty
publicznej lub dopuszczenia do obrotu na ryn-
ku regulowanym, je˝eli nie wprowadzi to
w b∏àd ogó∏u inwestorów co do faktów i oko-
licznoÊci, których znajomoÊç jest istotna dla

oceny sytuacji finansowej i perspektyw rozwo-
ju emitenta, wprowadzajàcego lub podmiotu
zabezpieczajàcego.”;

25) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie porozumienia z w∏aÊciwym or-
ganem nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim, Komisja mo˝e przekazaç temu organowi
rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie prospek-
tu emisyjnego albo dokumentów, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, z∏o˝onych do Ko-
misji przez emitenta, dla którego Rzeczpospo-
lita Polska jest paƒstwem macierzystym, je˝eli
uzna to za uzasadnione w szczególnoÊci spe-
cyfikà tego emitenta, papierów wartoÊciowych
obj´tych tym prospektem emisyjnym albo
charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub
sprzeda˝y na podstawie tej oferty, lub dopusz-
czenia do obrotu na rynku regulowanym. Ko-
misja w terminie 3 dni roboczych informuje
wnioskodawc´ o przekazaniu wniosku.”;

26) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek emitenta lub wprowadzajàcego,
Komisja wydaje zaÊwiadczenie potwierdzajàce
zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazu-
jàce informacje obj´te przez Komisj´ zwolnie-
niem z obowiàzku zamieszczenia w prospekcie
emisyjnym, wraz z uzasadnieniem tego zwol-
nienia i okreÊleniem przes∏anek, o których mo-
wa w art. 33 ust. 2, oraz informacje, o których
mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz przekazuje
to zaÊwiadczenie, wraz z dostarczonà przez
wnioskodawc´ kopià prospektu emisyjnego
i jego t∏umaczeniem na j´zyk wymagany przez
paƒstwo wskazane przez emitenta lub wpro-
wadzajàcego jako paƒstwo przyjmujàce, w∏a-
Êciwemu organowi nadzoru w paƒstwie cz∏on-
kowskim, które emitent wska˝e w tym wnios-
ku jako paƒstwo przyjmujàce.”;

27) w art. 37:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjne-

go, sporzàdzonego i zaktualizowanego
zgodnie z przepisami tego paƒstwa cz∏on-
kowskiego, wraz z jego t∏umaczeniem na j´-
zyk polski lub polski i angielski, wed∏ug wy-
boru emitenta lub wprowadzajàcego, wraz
z t∏umaczeniem na j´zyk polski cz´Êci pro-
spektu emisyjnego zawierajàcej podsumo-
wanie informacji w nim zamieszczonych.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Udost´pnienie prospektu emisyjnego na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mo˝e
nastàpiç wczeÊniej ni˝ po otrzymaniu przez
Komisj´ dokumentów, o których mowa
w ust. 1.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy art. 24 w zakresie sposobu i termi-

nu publikacji szczegó∏owych 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 si´ od-
powiednio.”;
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28) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz
ust. 4 pkt 4 i 5, emitent lub wprowa-
dzajàcy sk∏ada do Komisji za poÊred-
nictwem firmy inwestycyjnej memo-
randum informacyjne sporzàdzone
w formie jednolitego dokumentu, za-
wierajàce informacje równowa˝ne
pod wzgl´dem formy i treÊci informa-
cjom wymaganym w prospekcie emi-
syjnym, wraz z wnioskiem o stwier-
dzenie tej równowa˝noÊci. Do post´-
powania w sprawie wniosku przepisy
art. 31, 32 i art. 33 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, po-
winien spe∏niaç odpowiednio warunki,
o których mowa w art. 27 ust. 1
i ust. 2 pkt 2—5.

3. Wymóg sporzàdzenia, uzyskania
stwierdzenia równowa˝noÊci, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz udost´pnie-
nia memorandum informacyjnego nie
ma zastosowania w przypadku oferty
publicznej spe∏niajàcej przynajmniej
jednà z przes∏anek, o których mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 1—4, oraz w przy-
padku ubiegania si´ o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym pa-
pierów wartoÊciowych spe∏niajàcych
przes∏ank´, o której mowa w art. 7
ust. 4 pkt 1. W przypadku sporzàdzenia
memorandum informacyjnego w od-
niesieniu do oferty publicznej spe∏nia-
jàcej przes∏ank´, o której mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 4, poÊrednictwo fir-
my inwestycyjnej, o którym mowa
w ust. 1, nie jest wymagane.

4. Po stwierdzeniu równowa˝noÊci,
o której mowa w ust. 1, emitent lub
wprowadzajàcy niezw∏ocznie przeka-
zuje Komisji ostatecznà wersj´ memo-
randum informacyjnego.

5. Przepisy art. 22 i art. 23, art. 48 w za-
kresie zamieszczania w memorandum
informacyjnym informacji przez ode-
s∏anie, art. 50 oraz art. 52—54 stosuje
si´ odpowiednio.”;

29) po art. 38 dodaje si´ art. 38a i 38b w brzmieniu:

„Art. 38a. 1. Emitent lub wprowadzajàcy jest obo-
wiàzany przekazywaç Komisji w for-
mie aneksu do memorandum infor-
macyjnego informacje o istotnych
b∏´dach w jego treÊci oraz znaczà-
cych czynnikach, mogàcych wp∏ynàç
na ocen´ papieru wartoÊciowego, za-
istnia∏ych po stwierdzeniu równo-
wa˝noÊci lub o których emitent lub
wprowadzajàcy powzià∏ wiadomoÊç
po tym stwierdzeniu, do dnia:

1) dokonania przydzia∏u papierów
wartoÊciowych, og∏oszenia o nie-

dojÊciu subskrypcji lub sprzeda˝y
do skutku, og∏oszenia o odstàpie-
niu przez emitenta od przeprowa-
dzenia subskrypcji lub sprzeda˝y
albo o odwo∏aniu subskrypcji lub
sprzeda˝y — w przypadku gdy
emitentem jest podmiot podlega-
jàcy obowiàzkom informacyjnym,
o których mowa w rozdziale 3, lub
gdy papiery wartoÊciowe b´dàce
przedmiotem oferty publicznej nie
b´dà podlegaç dopuszczeniu do
obrotu na rynku regulowanym, 
albo

2) dopuszczenia papierów wartoÊcio-
wych do obrotu na rynku regulo-
wanym.

2. Przekazanie przez emitenta lub wpro-
wadzajàcego aneksu do memoran-
dum informacyjnego do Komisji po-
winno nastàpiç niezw∏ocznie po po-
wzi´ciu wiadomoÊci o b∏´dach w je-
go treÊci lub znaczàcych czynnikach,
które uzasadniajà jego przekazanie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie
2 dni roboczych.

3. Udost´pnienie przez emitenta lub
wprowadzajàcego aneksu zaintereso-
wanym inwestorom, w sposób, w ja-
ki zosta∏o udost´pnione memoran-
dum informacyjne, powinno nastàpiç
równoczeÊnie z przekazaniem go do
Komisji.

4. Obowiàzek przekazania informacji
w formie aneksu do memorandum
informacyjnego nie wy∏àcza obowiàz-
ku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 38b. W przypadku gdy aneks, o którym mo-
wa w art. 38a, jest udost´pniany zainte-
resowanym inwestorom po rozpocz´-
ciu subskrypcji lub sprzeda˝y, osoba,
która z∏o˝y∏a zapis przed udost´pnie-
niem aneksu mo˝e uchyliç si´ od skut-
ków prawnych z∏o˝onego zapisu. Uchy-
lenie si´ od skutków prawnych zapisu
nast´puje przez oÊwiadczenie na piÊmie
z∏o˝one w jednym z punktów obs∏ugi
klienta firmy inwestycyjnej oferujàcej
dane papiery wartoÊciowe, w terminie
2 dni roboczych od dnia udost´pnienia
aneksu. Prawo uchylenia si´ od skut-
ków prawnych z∏o˝onego zapisu nie do-
tyczy przypadków, gdy aneks jest udo-
st´pniany w zwiàzku z b∏´dami w treÊci
memorandum informacyjnego, o któ-
rych emitent lub wprowadzajàcy po-
wzià∏ wiadomoÊç po dokonaniu przy-
dzia∏u papierów wartoÊciowych, lub
czynnikami, które zaistnia∏y lub o któ-
rych emitent lub wprowadzajàcy po-
wzià∏ wiadomoÊç po dokonaniu przy-
dzia∏u papierów wartoÊciowych. Emi-
tent lub wprowadzajàcy mo˝e dokonaç
przydzia∏u papierów wartoÊciowych nie
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wczeÊniej ni˝ po up∏ywie terminu do
uchylenia si´ przez inwestora od skut-
ków prawnych z∏o˝onego zapisu.”;

30) art. 39 i 40 otrzymujà brzmienie:

„Art. 39. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz ust. 4
pkt 6—8, emitent lub wprowadzajàcy
udost´pnia do wiadomoÊci zaintereso-
wanych inwestorów memorandum in-
formacyjne sporzàdzone w formie jed-
nolitego dokumentu, którego zakres
okreÊlajà przepisy wydane na podsta-
wie art. 55 pkt 1.

2. Przepisy art. 22, art. 48 w zakresie za-
mieszczania w memorandum informa-
cyjnym informacji przez odes∏anie,
art. 50 oraz art. 53 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Wymóg sporzàdzenia oraz udost´p-
nienia memorandum informacyjnego
nie ma zastosowania w przypadku
oferty publicznej spe∏niajàcej przynaj-
mniej jednà z przes∏anek, o których
mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1—4 oraz
w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. e, oraz w przy-
padku ubiegania si´ o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym pa-
pierów wartoÊciowych spe∏niajàcych
przes∏ank´, o której mowa w art. 7
ust. 4 pkt 1 lub 2.

Art. 40. 1. Memorandum informacyjne, o którym
mowa w art. 38 i art. 39, sporzàdza si´
w j´zyku polskim.

2. Emitent lub wprowadzajàcy ma obo-
wiàzek ustalenia terminu wa˝noÊci
memorandum informacyjnego, spo-
sobu i terminu udost´pnienia memo-
randum informacyjnego, a w przypad-
ku memorandum informacyjnego,
o którym mowa w art. 39 ust. 1, rów-
nie˝ trybu aktualizacji informacji za-
mieszczonych w memorandum infor-
macyjnym, zapewniajàc:

1) jego dost´pnoÊç dla zainteresowa-
nych inwestorów przed rozpocz´-
ciem subskrypcji, sprzeda˝y lub wy-
dawania papierów wartoÊciowych,
których dotyczy;

2) sprawne przeprowadzenie sub-
skrypcji lub sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych lub dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym;

3) nale˝ytà ochron´ interesów inwe-
storów.”;

31) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Przepisy niniejszego oddzia∏u okreÊlajà
tryb post´powania z dokumentami infor-
macyjnymi w zwiàzku z:

1) ofertà publicznà papierów wartoÊcio-
wych, o których mowa w art. 7

ust. 3 pkt 6, z wyjàtkiem przypadków,
gdy oferta publiczna obejmuje propo-
nowanie:

a) nabycia papierów wartoÊciowych
w post´powaniu likwidacyjnym,

b) przez Skarb Paƒstwa nabycia akcji
w procesie prywatyzacji,

c) nabycia dotychczasowym akcjona-
riuszom w wykonaniu prawa po-
boru,

d) nabycia przez spó∏k´ w∏asnych akcji
w trybie okreÊlonym w art. 331 § 3,
art. 363 § 3 i 4 i art. 515 ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z póên. zm.5));

2) ubieganiem si´ o dopuszczenie do ob-
rotu na rynku regulowanym instru-
mentów finansowych nieb´dàcych pa-
pierami wartoÊciowymi.”;

32) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. W przypadku, o którym mowa
w art. 41 pkt 1, emitent lub wprowa-
dzajàcy sk∏ada do Komisji za poÊred-
nictwem firmy inwestycyjnej memo-
randum informacyjne, którego zakres
okreÊlajà przepisy wydane na podsta-
wie art. 55 pkt 1, sporzàdzone w for-
mie jednolitego dokumentu, wraz
z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
Przepisy art. 31 i art. 32 oraz art. 33
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Memorandum informacyjne sporzà-
dza si´ w j´zyku polskim.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, po-
winien spe∏niaç odpowiednio warunki,
o których mowa w art. 27 ust. 1
i ust. 2 pkt 2—5. Jednak w przypadku
sporzàdzenia memorandum informa-
cyjnego w zwiàzku z ofertà, o której
mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. e,
poÊrednictwo firmy inwestycyjnej,
o którym mowa w ust. 1, nie jest wy-
magane.

4. Przepisy art. 22, art. 45, art. 47 ust. 1, 2,
4 i 5 oraz art. 48 w zakresie zamieszcza-
nia w memorandum informacyjnym
informacji przez odes∏anie, art. 49
ust. 1, art. 50 oraz art. 52—54 stosuje
si´ odpowiednio.

5. Wymóg sporzàdzenia, uzyskania za-
twierdzenia oraz udost´pnienia memo-
randum informacyjnego nie ma zasto-
sowania w przypadku oferty publicznej
spe∏niajàcej przes∏ank´, o której mowa

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118,
poz. 747.
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w art. 7 ust. 3 pkt 1—4 lub pkt 5
lit. e. W przypadku oferty publicznej
spe∏niajàcej przes∏ank´, o której mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a—d, stosuje si´
przepisy art. 38—40, o ile emitent lub
wprowadzajàcy tak postanowi.”;

33) po art. 42 dodaje si´ art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Emitent lub wprowadzajàcy jest obo-
wiàzany przekazywaç Komisji w for-
mie aneksu do memorandum infor-
macyjnego informacje o istotnych
b∏´dach w jego treÊci oraz znaczà-
cych czynnikach, mogàcych wp∏ynàç
na ocen´ papieru wartoÊciowego, za-
istnia∏ych po jego zatwierdzeniu lub
o których emitent lub wprowadzajàcy
powzià∏ wiadomoÊç po jego zatwier-
dzeniu, do dnia:

1) dokonania przydzia∏u papierów
wartoÊciowych, og∏oszenia o nie-
dojÊciu subskrypcji lub sprzeda˝y
do skutku, og∏oszenia o odstàpie-
niu przez emitenta od przeprowa-
dzenia subskrypcji lub sprzeda˝y
albo o odwo∏aniu subskrypcji lub
sprzeda˝y — w przypadku gdy
emitentem jest podmiot podlega-
jàcy obowiàzkom informacyjnym,
o których mowa w rozdziale 3, lub
gdy papiery wartoÊciowe b´dàce
przedmiotem oferty publicznej nie
b´dà podlegaç dopuszczeniu do
obrotu na rynku regulowanym,
albo

2) dopuszczenia papierów wartoÊcio-
wych do obrotu na rynku regulo-
wanym.

2. Przekazanie przez emitenta lub wpro-
wadzajàcego aneksu do memoran-
dum informacyjnego do Komisji po-
winno nastàpiç niezw∏ocznie po po-
wzi´ciu wiadomoÊci o b∏´dach w je-
go treÊci lub znaczàcych czynnikach,
które uzasadniajà jego przekazanie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie
2 dni roboczych.

3. Udost´pnienie przez emitenta lub
wprowadzajàcego aneksu do publicz-
nej wiadomoÊci w sposób, w jaki zo-
sta∏o udost´pnione memorandum in-
formacyjne, powinno nastàpiç rów-
noczeÊnie z przekazaniem aneksu do
Komisji.

4. Obowiàzek przekazania informacji
w formie aneksu do memorandum
informacyjnego nie wy∏àcza obo-
wiàzku, o którym mowa w art. 56
ust. 1.

Art. 42b. W przypadku gdy aneks, o którym mo-
wa w art. 42a, jest udost´pniany do
publicznej wiadomoÊci po rozpocz´ciu
subskrypcji lub sprzeda˝y, osoba, która
z∏o˝y∏a zapis przed udost´pnieniem

aneksu, mo˝e uchyliç si´ od skutków
prawnych z∏o˝onego zapisu. Uchylenie
si´ od skutków prawnych zapisu nast´-
puje przez oÊwiadczenie na piÊmie z∏o-
˝one w jednym z punktów obs∏ugi klien-
ta firmy inwestycyjnej oferujàcej dane
papiery wartoÊciowe, w terminie 2 dni
roboczych od dnia udost´pnienia anek-
su. Prawo uchylenia si´ od skutków
prawnych z∏o˝onego zapisu nie dotyczy
przypadków, gdy aneks jest udost´pnia-
ny w zwiàzku z b∏´dami w treÊci memo-
randum informacyjnego, o których emi-
tent lub wprowadzajàcy powzià∏ wiado-
moÊç po dokonaniu przydzia∏u papie-
rów wartoÊciowych, lub czynnikami,
które zaistnia∏y lub o których emitent
lub wprowadzajàcy powzià∏ wiadomoÊç
po dokonaniu przydzia∏u papierów war-
toÊciowych. Emitent lub wprowadzajà-
cy mo˝e dokonaç przydzia∏u papierów
wartoÊciowych nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie terminu do uchylenia si´ przez
inwestora od skutków prawnych z∏o˝o-
nego zapisu.”;

34) uchyla si´ art. 43;

35) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, o którym mowa w art. 41
pkt 2, dopuszczenie instrumentów finanso-
wych nieb´dàcych papierami wartoÊciowy-
mi do obrotu na rynku regulowanym wyma-
ga sporzàdzenia, zatwierdzenia przez Komi-
sj´ oraz udost´pnienia do publicznej wiado-
moÊci warunków obrotu, zawierajàcych in-
formacje w zakresie okreÊlonym w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 55 pkt 2.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdzi-
woÊç, rzetelnoÊç i kompletnoÊç informacji
zamieszczonych w warunkach obrotu jest:

1) podmiot ubiegajàcy si´ o dopuszczenie
instrumentów finansowych nieb´dàcych
papierami wartoÊciowymi do obrotu na
rynku regulowanym — za wszystkie infor-
macje;

2) osoba sporzàdzajàca informacj´ — za in-
formacj´, którà sporzàdzi∏a.”;

36) tytu∏ oddzia∏u 4 otrzymuje brzmienie: 

„Udost´pnianie informacji o papierach wartoÊcio-
wych w zwiàzku z ofertà publicznà, subskrypcjà
lub sprzeda˝à na podstawie tej oferty lub ubiega-
niem si´ o dopuszczenie papierów wartoÊciowych
do obrotu na rynku regulowanym”;

37) w art. 45 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Niezw∏ocznie po zatwierdzeniu prospektu emi-
syjnego emitent lub wprowadzajàcy przekazu-
je jego ostatecznà wersj´ do Komisji oraz udo-
st´pnia prospekt emisyjny do publicznej wia-
domoÊci.
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2. Emitent lub wprowadzajàcy jest obowiàzany,
z zastrze˝eniem ust. 3, udost´pniç do publicz-
nej wiadomoÊci prospekt emisyjny w terminie
umo˝liwiajàcym inwestorom zapoznanie si´
z jego treÊcià, nie póêniej ni˝ przed rozpocz´-
ciem subskrypcji lub sprzeda˝y papierów war-
toÊciowych nim obj´tych, je˝eli papiery warto-
Êciowe sà przedmiotem oferty publicznej, albo
w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na
rynku regulowanym, je˝eli papiery wartoÊcio-
we nie by∏y uprzednio przedmiotem oferty
publicznej.”;

38) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku papierów wartoÊciowych o cha-
rakterze nieudzia∏owym, b´dàcych przedmio-
tem ubiegania si´ o dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym, których jednostkowa
wartoÊç nominalna wynosi nie mniej ni˝
50 000 euro w dniu ustalenia wartoÊci nomi-
nalnej tych papierów wartoÊciowych, prospekt
emisyjny udost´pniany do publicznej wiado-
moÊci powinien byç sporzàdzony w j´zyku
uzgodnionym przez Komisj´ z w∏aÊciwymi or-
ganami nadzoru paƒstw cz∏onkowskich, w któ-
rych nastàpi to ubieganie si´, lub w j´zyku an-
gielskim, wed∏ug wyboru emitenta lub wpro-
wadzajàcego. W takim przypadku emitent lub
wprowadzajàcy ma obowiàzek udost´pniç do
publicznej wiadomoÊci, ∏àcznie z prospektem
emisyjnym, dokument podsumowujàcy lub
podsumowanie b´dàce cz´Êcià prospektu emi-
syjnego sporzàdzonego w formie jednolitego
dokumentu, sporzàdzone w j´zyku polskim.”;

39) w art. 47:

a) w ust. 1:
— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) w postaci drukowanej, bezp∏atnie, w sie-
dzibie spó∏ki prowadzàcej rynek regulo-
wany, na którym papiery wartoÊciowe
majà byç dopuszczone do obrotu, lub
w siedzibie emitenta, a tak˝e w siedzibie
i punktach obs∏ugi klienta firmy inwesty-
cyjnej oferujàcej papiery wartoÊciowe
obj´te prospektem emisyjnym, w nak∏a-
dzie zapewniajàcym dost´pnoÊç prospek-
tu emisyjnego dla osób zainteresowa-
nych oraz sprawne przeprowadzenie sub-
skrypcji lub sprzeda˝y papierów warto-
Êciowych, lub dopuszczenia do obrotu na
rynku regulowanym;

3) w postaci elektronicznej w sieci Internet
na stronie emitenta oraz firmy inwesty-
cyjnej oferujàcej papiery wartoÊciowe ob-
j´te prospektem emisyjnym;”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w postaci elektronicznej w sieci Internet
na stronie organu nadzoru paƒstwa ma-
cierzystego emitenta — w przypadku
emitentów, dla których Rzeczpospolita
Polska jest paƒstwem przyjmujàcym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie póêniej ni˝ w dniu roboczym poprzedza-
jàcym dzieƒ udost´pnienia prospektu emi-

syjnego do publicznej wiadomoÊci emitent
lub wprowadzajàcy przekazuje do Komisji
informacj´ o formie i terminie jego udost´p-
nienia.”;

40) w art. 49 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Termin wa˝noÊci prospektu emisyjnego wyno-
si 12 miesi´cy od dnia jego udost´pnienia po
raz pierwszy do publicznej wiadomoÊci, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia:
1) przydzia∏u papierów wartoÊciowych, og∏o-

szenia o niedojÊciu subskrypcji lub sprzeda-
˝y do skutku, og∏oszenia o odstàpieniu
przez emitenta lub wprowadzajàcego od
przeprowadzenia subskrypcji lub sprzeda˝y
albo o odwo∏aniu subskrypcji lub sprzeda˝y
— w przypadku gdy papiery wartoÊciowe
b´dàce przedmiotem oferty publicznej nie
b´dà podlegaç dopuszczeniu do obrotu na
rynku regulowanym, albo

2) dopuszczenia papierów wartoÊciowych,
których dotyczy prospekt emisyjny, do ob-
rotu na rynku regulowanym.

2. Termin wa˝noÊci dokumentu rejestracyjnego
wynosi 12 miesi´cy od dnia jego zatwierdze-
nia.”;

41) art. 50 i art. 51 otrzymujà brzmienie:

„Art. 50. Wszelkie informacje dotyczàce publicz-
nej oferty lub dopuszczenia do obrotu na
rynku regulowanym, udost´pniane
w dowolny sposób i formie, przez emi-
tenta, wprowadzajàcego lub inne pod-
mioty dzia∏ajàce w imieniu lub na zlece-
nie emitenta lub wprowadzajàcego nie
mogà byç sprzeczne z treÊcià informacji
zawartych w prospekcie emisyjnym.

Art. 51. 1. Emitent lub wprowadzajàcy jest obo-
wiàzany przekazywaç Komisji w for-
mie aneksu do prospektu emisyjnego,
wraz z wnioskiem o jego zatwierdze-
nie, informacje o istotnych b∏´dach
w treÊci prospektu emisyjnego oraz
znaczàcych czynnikach, mogàcych
wp∏ynàç na ocen´ papieru wartoÊcio-
wego, zaistnia∏ych po zatwierdzeniu
prospektu emisyjnego lub o których
emitent lub wprowadzajàcy powzià∏
wiadomoÊç po jego zatwierdzeniu, do
dnia:
1) dokonania przydzia∏u papierów

wartoÊciowych, og∏oszenia o nie-
dojÊciu subskrypcji lub sprzeda˝y
do skutku, og∏oszenia o odstàpieniu
przez emitenta od przeprowadzenia
subskrypcji lub sprzeda˝y albo o od-
wo∏aniu subskrypcji lub sprzeda˝y
— w przypadku gdy emitentem jest
podmiot podlegajàcy obowiàzkom
informacyjnym, o których mowa
w rozdziale 3, lub gdy papiery war-
toÊciowe b´dàce przedmiotem ofer-
ty publicznej nie b´dà podlegaç do-
puszczeniu do obrotu na rynku re-
gulowanym, albo
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2) dopuszczenia papierów wartoÊcio-
wych do obrotu na rynku regulowa-
nym.

2. Przekazanie do Komisji, przez emitenta
lub wprowadzajàcego, aneksu do pro-
spektu emisyjnego powinno nastàpiç
niezw∏ocznie po powzi´ciu wiadomo-
Êci o b∏´dach w treÊci prospektu emi-
syjnego lub znaczàcych czynnikach,
które uzasadniajà jego przekazanie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 2 dni
roboczych.

3. TreÊç aneksu podlega zatwierdzeniu
przez Komisj´ w trybie okreÊlonym
w art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 2, jednak
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni ro-
boczych od dnia z∏o˝enia wniosku
o zatwierdzenie aneksu.

4. Komisja mo˝e odmówiç zatwierdzenia
aneksu, w przypadku gdy nie odpo-
wiada on pod wzgl´dem formy lub tre-
Êci wymogom okreÊlonym w przepi-
sach prawa. Odmawiajàc zatwierdze-
nia aneksu, Komisja stosuje odpo-
wiednio Êrodki, o których mowa
w art. 16 lub art. 17.

5. Po zatwierdzeniu aneksu do prospektu
emisyjnego, emitent lub wprowadza-
jàcy niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie 24 godzin, udost´pnia
aneks do publicznej wiadomoÊci
w sposób, w jaki zosta∏ udost´pniony
prospekt emisyjny.

6. Na podstawie porozumienia z w∏aÊci-
wym organem nadzoru w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim, Komisja przeka-
zuje temu organowi rozpatrzenie
wniosku o zatwierdzenie aneksu z∏o˝o-
nego do Komisji przez emitenta, dla
którego Rzeczpospolita Polska jest
paƒstwem macierzystym, je˝eli
uprzednio przekaza∏a temu organowi
do zatwierdzenia prospekt emisyjny
albo dokumenty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 2, zgodnie z przepi-
sami art. 35 ust. 1.

7. Do rozpatrzenia przez Komisj´ wnios-
ku o zatwierdzenie aneksu przekazane-
go przez w∏aÊciwy organ nadzoru w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim na pod-
stawie porozumienia, o którym mowa
w ust. 6, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy ust. 1 i 2.

8. Obowiàzek przekazania informacji
w formie aneksu do prospektu emisyj-
nego nie wy∏àcza obowiàzku, o którym
mowa w art. 56 ust. 1.”;

42) po art. 51 dodaje si´ art. 51a w brzmieniu:

„Art. 51a. W przypadku gdy aneks, o którym mo-
wa w art. 51, jest udost´pniany do
publicznej wiadomoÊci po rozpocz´ciu
subskrypcji lub sprzeda˝y, osoba, która

z∏o˝y∏a zapis przed udost´pnieniem
aneksu, mo˝e uchyliç si´ od skutków
prawnych z∏o˝onego zapisu. Uchylenie
si´ od skutków prawnych zapisu nast´-
puje przez oÊwiadczenie na piÊmie z∏o-
˝one w jednym z punktów obs∏ugi klien-
ta firmy inwestycyjnej oferujàcej dane
papiery wartoÊciowe, w terminie 2 dni
roboczych od dnia udost´pnienia anek-
su. Prawo uchylenia si´ od skutków
prawnych z∏o˝onego zapisu nie dotyczy
przypadków, gdy aneks jest udost´pnia-
ny w zwiàzku z b∏´dami w treÊci pro-
spektu emisyjnego, o których emitent
lub wprowadzajàcy powzià∏ wiadomoÊç
po dokonaniu przydzia∏u papierów war-
toÊciowych, lub czynnikami, które zaist-
nia∏y lub o których emitent lub wprowa-
dzajàcy powzià∏ wiadomoÊç po dokona-
niu przydzia∏u papierów wartoÊcio-
wych. Emitent lub wprowadzajàcy mo-
˝e dokonaç przydzia∏u papierów warto-
Êciowych nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
terminu do uchylenia si´ przez inwesto-
ra od skutków prawnych z∏o˝onego za-
pisu.”;

43) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. TreÊç i forma udost´pnionego do
publicznej wiadomoÊci prospektu emi-
syjnego oraz aneksów powinny byç
zgodne z treÊcià i formà prospektu
emisyjnego i aneksów zatwierdzonych
przez Komisj´.

2. Informacj´ powodujàcà zmian´ treÊci
udost´pnionego do publicznej wiado-
moÊci prospektu emisyjnego lub anek-
sów w zakresie organizacji lub prowa-
dzenia subskrypcji lub sprzeda˝y papie-
rów wartoÊciowych lub ich dopuszcze-
nia do obrotu na rynku regulowanym,
niemajàcà charakteru wskazanego
w art. 51 ust. 1, emitent lub wprowa-
dzajàcy mo˝e udost´pniç do publicznej
wiadomoÊci bez zachowania trybu
okreÊlonego w art. 51, w formie komu-
nikatu aktualizujàcego, w sposób, w ja-
ki zosta∏ udost´pniony prospekt emi-
syjny. Komunikat ten powinien byç
równoczeÊnie przekazany do Komisji.

3. W przypadku gdy zatwierdzony pro-
spekt emisyjny nie zosta∏ jeszcze udo-
st´pniony do publicznej wiadomoÊci
informacj´, o której mowa w ust. 2,
uwzgl´dnia si´ w jego treÊci lub udo-
st´pnia si´ razem z prospektem emi-
syjnym w formie odr´bnego komuni-
katu aktualizujàcego.”;

44) w art. 53:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Informacje przekazywane w ramach akcji
promocyjnej powinny byç zgodne z infor-
macjami zamieszczonymi w prospekcie emi-
syjnym udost´pnionym do publicznej wia-
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domoÊci albo z informacjami, których za-
mieszczenie w prospekcie emisyjnym jest
wymagane przepisami ustawy lub rozporzà-
dzenia 809/2004, gdy prospekt emisyjny
jeszcze nie zosta∏ udost´pniony do publicz-
nej wiadomoÊci, jak równie˝ nie mogà
wprowadzaç inwestorów w b∏àd co do sytu-
acji emitenta i oceny papierów wartoÊcio-
wych.

4. W przypadku gdy zgodnie z ustawà nie jest
wymagane sporzàdzenie, zatwierdzenie
i udost´pnienie prospektu emisyjnego do
publicznej wiadomoÊci, wszelkie informacje
przekazywane inwestorom w ramach akcji
promocyjnej powinny byç udost´pnione
w takim samym zakresie wszystkim pod-
miotom, do których jest kierowana oferta
publiczna.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku ustania przyczyn wydania de-
cyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, Ko-
misja mo˝e, na wniosek emitenta lub wpro-
wadzajàcego albo z urz´du, uchyliç t´ decy-
zj´.”;

45) w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Prospekt emisyjny mo˝e nie zawieraç ceny
emisyjnej lub ceny sprzeda˝y papierów warto-
Êciowych lub ostatecznej liczby oferowanych
papierów wartoÊciowych pod warunkiem
wskazania w prospekcie emisyjnym:

1) ceny maksymalnej;

2) kryteriów lub warunków ustalenia ostatecz-
nej ceny emisyjnej lub ceny sprzeda˝y pa-
pierów wartoÊciowych, lub ostatecznej licz-
by oferowanych papierów wartoÊciowych,
lub

3) ˝e osobie, która z∏o˝y∏a zapis przed przeka-
zaniem do publicznej wiadomoÊci informa-
cji o ostatecznej cenie lub liczbie oferowa-
nych papierów wartoÊciowych, przys∏uguje
uprawnienie do uchylenia si´ od skutków
prawnych z∏o˝onego zapisu przez z∏o˝enie
w jednym z punktów obs∏ugi klienta firmy
inwestycyjnej oferujàcej dane papiery war-
toÊciowe oÊwiadczenia na piÊmie, w termi-
nie 2 dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomoÊci tej informacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
emitent lub wprowadzajàcy mo˝e dokonaç przy-
dzia∏u papierów wartoÊciowych nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie terminu do uchylenia si´ przez
inwestora od skutków prawnych z∏o˝onego za-
pisu.”;

46) po tytule rozdzia∏u 3 dodaje si´ art. 55a i art. 55b
w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Paƒstwem macierzystym w rozumie-
niu przepisów niniejszego rozdzia∏u,
z zastrze˝eniem ust. 2, jest:
1) paƒstwo cz∏onkowskie, na teryto-

rium którego emitent ma siedzib´
— w przypadku emitenta akcji lub
emitenta papierów wartoÊciowych

o charakterze nieudzia∏owym, któ-
rych jednostkowa wartoÊç nomi-
nalna wynosi mniej ni˝ 1 000 euro
w dniu ustalenia wartoÊci nomi-
nalnej tych papierów wartoÊcio-
wych;

2) paƒstwo cz∏onkowskie, o którym
mowa w art. 11 ust. 2—4 — w przy-
padku emitenta papierów warto-
Êciowych, o których mowa w pkt 1,
majàcego siedzib´ w paƒstwie nie-
b´dàcym paƒstwem cz∏onkow-
skim.

2. W przypadku innym ni˝ okreÊlony
w ust. 1 paƒstwem macierzystym
jest, wed∏ug wyboru emitenta, paƒ-
stwo cz∏onkowskie, w którym emitent
ma siedzib´, albo jedno z paƒstw
cz∏onkowskich, na terytorium które-
go papiery wartoÊciowe emitenta zo-
sta∏y dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym.

3. Zmiana paƒstwa macierzystego mo-
˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po up∏y-
wie 3 lat od dokonania wyboru, o któ-
rym mowa w ust. 2, chyba ˝e przed
up∏ywem tego terminu papiery war-
toÊciowe emitenta utracà status do-
puszczonych do obrotu na rynku re-
gulowanym na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich.

4. Emitent jest obowiàzany do przeka-
zania informacji o dokonanym wybo-
rze lub zmianie paƒstwa macierzyste-
go w trybie okreÊlonym w art. 56.

5. Paƒstwem przyjmujàcym, w rozu-
mieniu przepisów niniejszego roz-
dzia∏u, jest paƒstwo cz∏onkowskie, in-
ne ni˝ paƒstwo macierzyste, na tery-
torium którego papiery wartoÊciowe
emitenta sà dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym.

Art. 55b. Emitentem, w przypadku kwitów depo-
zytowych wyemitowanych na podsta-
wie umowy z emitentem papierów war-
toÊciowych b´dàcych podstawà wyemi-
towania kwitów depozytowych, jest
w rozumieniu przepisów niniejszego
rozdzia∏u emitent papierów wartoÊcio-
wych b´dàcych podstawà wyemitowa-
nia tych kwitów.”;

47) w art. 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent papierów wartoÊciowych dopusz-
czonych do obrotu na rynku regulowanym
jest obowiàzany, z zastrze˝eniem ust. 6, do
równoczesnego przekazywania Komisji,
spó∏ce prowadzàcej ten rynek regulowany
oraz do publicznej wiadomoÊci:

1) informacji poufnych, w rozumieniu
art. 154 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, zwanych dalej „informacja-
mi poufnymi”;
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2) informacji bie˝àcych i okresowych:

a) zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 60 ust. 2 — w przypad-
ku emitentów papierów wartoÊcio-
wych dopuszczonych do obrotu na
rynku oficjalnych notowaƒ gie∏dowych
w rozumieniu przepisów ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi lub
na rynku regulowanym innego ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏on-
kowskiego, albo

b) zgodnie z postanowieniami regulami-
nów, o których mowa w art. 61 —
w przypadku emitentów papierów
wartoÊciowych dopuszczonych wy-
∏àcznie do obrotu na rynku gie∏dowym
nieb´dàcym rynkiem oficjalnych noto-
waƒ gie∏dowych lub obrotu na rynku
pozagie∏dowym.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komisja gromadzi informacje, o których
mowa w ust. 1, oraz zapewnia powszechny
i sta∏y dost´p do tych informacji, przy
uwzgl´dnieniu koniecznoÊci zagwaranto-
wania bezpieczeƒstwa informacji oraz
pewnoÊci êród∏a informacji.”,

c) uchyla si´ ust. 4,

d) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku emitenta, o którym mowa
w ust. 1, dla którego Rzeczpospolita Polska
jest paƒstwem przyjmujàcym, zakres infor-
macji przekazywanych zgodnie z ust. 1 oraz
terminy ich przekazywania okreÊlajà przepi-
sy paƒstwa macierzystego.

7. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska
jest paƒstwem macierzystym, którego pa-
piery wartoÊciowe nie sà dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sà do-
puszczone do obrotu na rynku regulowa-
nym wy∏àcznie w jednym paƒstwie przyjmu-
jàcym, przekazuje Komisji informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1. Przekazanie tych infor-
macji do publicznej wiadomoÊci nast´puje
na zasadach okreÊlonych w przepisach paƒ-
stwa przyjmujàcego.”;

48) po art. 56 dodaje si´ art. 56a—56c w brzmieniu:

„Art. 56a. Emitent papierów wartoÊciowych, dla
którego Rzeczpospolita Polska jest paƒ-
stwem przyjmujàcym, sporzàdza infor-
macje, o których mowa w art. 56 ust. 1,
wed∏ug wyboru emitenta, w j´zykach
wymaganych przez paƒstwa przyjmujà-
ce, w tym w j´zyku polskim, albo w j´-
zyku angielskim, z zastrze˝eniem
art. 56c.

Art. 56b. 1. W przypadku gdy papiery wartoÊcio-
we emitenta, dla którego Rzeczpo-
spolita Polska jest paƒstwem macie-
rzystym, sà dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, informacje,

o których mowa w art. 56 ust. 1, spo-
rzàdza si´ w j´zyku polskim, z zastrze-
˝eniem art. 56c.

2. W przypadku gdy papiery wartoÊcio-
we emitenta, dla którego Rzeczpo-
spolita Polska jest paƒstwem macie-
rzystym, sà dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w paƒ-
stwach przyjmujàcych, informacje,
o których mowa w art. 56 ust. 1, spo-
rzàdza si´ równie˝, wed∏ug wyboru
emitenta, w j´zykach wymaganych
przez paƒstwa przyjmujàce albo w j´-
zyku angielskim, z zastrze˝eniem
art. 56c.

3. W przypadku gdy papiery wartoÊcio-
we emitenta, dla którego Rzeczpo-
spolita Polska jest paƒstwem macie-
rzystym, nie sà dopuszczone do ob-
rotu na rynku regulowanym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, in-
formacje, o których mowa w art. 56
ust. 1, sporzàdza si´, wed∏ug wyboru
emitenta, w j´zykach wymaganych
przez paƒstwa przyjmujàce albo w j´-
zyku angielskim oraz, wed∏ug wybo-
ru emitenta, w j´zyku polskim albo
w j´zyku angielskim, z zastrze˝eniem
art. 56c.

Art. 56c. W przypadku papierów wartoÊciowych
denominowanych w euro o jednostko-
wej wartoÊci nominalnej wynoszàcej
w dniu emisji co najmniej 50 000 euro
lub w przypadku papierów wartoÊcio-
wych o charakterze nieudzia∏owym de-
nominowanych w walucie innej ni˝ eu-
ro, o jednostkowej wartoÊci nominalnej
stanowiàcej w dniu emisji równowar-
toÊç co najmniej 50 000 euro, informa-
cje, o których mowa w art. 56 ust. 1,
sporzàdza si´, wed∏ug wyboru emiten-
ta, w j´zyku wymaganym przez paƒstwo
macierzyste oraz w j´zykach wymaga-
nych przez paƒstwa przyjmujàce albo
w j´zyku angielskim.”;

49) art. 58 i art. 59 otrzymujà brzmienie:

„Art. 58. 1. Emitent ma obowiàzek przekazywania
do publicznej wiadomoÊci informacji,
o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70
pkt 1 i 3, za poÊrednictwem jednej lub
wi´cej osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej nieposiadajàcej osobo-
woÊci prawnej, wskazanej w drodze
decyzji Komisji, zwanej dalej „agencjà
informacyjnà”.

2. Agencja informacyjna zapewnia po-
wszechny dost´p do informacji, o któ-
rych mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70
pkt 1 i 3, niezw∏ocznie po ich otrzyma-
niu od emitenta.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, kryteria, jakie muszà spe∏-
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niaç podmioty ubiegajàce si´ o status
agencji informacyjnej, z uwzgl´dnie-
niem koniecznoÊci zapewnienia tym
podmiotom mo˝liwoÊci nale˝ytego
wykonywania obowiàzku, o którym
mowa w art. 58 ust. 2 przy zachowaniu
przez te podmioty poufnoÊci uzyska-
nych informacji, nie zwi´kszajàc
w istotnym stopniu kosztów uczestnic-
twa emitentów w rynku kapita∏owym.

Art. 59. 1. Emitent kwitów depozytowych, do-
puszczonych do obrotu na rynku regu-
lowanym na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, jest obowiàzany do prze-
kazywania, w trybie art. 56, informacji
dotyczàcych w∏asnej sytuacji finanso-
wej lub prawnej, o ile mog∏aby ona
w istotny sposób wp∏ynàç na mo˝li-
woÊç wywiàzania si´ przez niego
z obowiàzków wynikajàcych z wyemi-
towania kwitów depozytowych.

2. Emitent kwitów depozytowych, które
nie zosta∏y wyemitowane na podsta-
wie umowy z emitentem papierów
wartoÊciowych b´dàcych podstawà
wyemitowania tych kwitów, jest obo-
wiàzany do przekazywania, w trybie
i w zakresie okreÊlonym w art. 56, in-
formacji przekazywanych przez emi-
tenta papierów wartoÊciowych b´dà-
cych podstawà wyemitowania kwitów
depozytowych na rynku regulowa-
nym.”;

50) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaj, zakres i form´ informacji bie˝àcych
i okresowych przekazywanych przez emiten-
tów papierów wartoÊciowych, dla których
Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem ma-
cierzystym, dopuszczonych do obrotu na
rynku oficjalnych notowaƒ gie∏dowych
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi lub na rynku
regulowanym innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwa cz∏onkowskiego, oraz

2) cz´stotliwoÊç i terminy przekazywania infor-
macji, o których mowa w pkt 1, oraz

3) w przypadku emitentów z siedzibà w paƒ-
stwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkow-
skim, dla których Rzeczpospolita Polska jest
paƒstwem macierzystym, których papiery
wartoÊciowe sà dopuszczone do obrotu na
rynku oficjalnych notowaƒ gie∏dowych
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi — warunki
uznawania za równowa˝ne informacji wy-
maganych przepisami prawa paƒstwa sie-
dziby emitenta do informacji, o których mo-
wa w pkt 1

— przy uwzgl´dnieniu regulacji w zakresie ra-
chunkowoÊci, na podstawie których majà byç
ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujaw-

nianych danych finansowych, w sposób
umo˝liwiajàcy inwestorom ocen´ sytuacji
gospodarczej, majàtkowej i finansowej emi-
tenta.”;

51) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Rodzaj, zakres i form´ informacji bie˝à-
cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartoÊciowych do-
puszczonych do obrotu wy∏àcznie na
rynku gie∏dowym nieb´dàcym rynkiem
oficjalnych notowaƒ gie∏dowych lub na
rynku pozagie∏dowym oraz cz´stotliwoÊç
i terminy ich przekazywania okreÊlajà re-
gulaminy tych rynków przy uwzgl´dnie-
niu regulacji w zakresie rachunkowoÊci,
na podstawie których majà byç ujawnia-
ne dane finansowe, oraz zakresu ujaw-
nianych danych finansowych, w sposób
umo˝liwiajàcy inwestorom ocen´ sytu-
acji gospodarczej, majàtkowej i finanso-
wej emitenta. Regulaminy okreÊlajà rów-
nie˝, w przypadku emitentów z siedzibà
w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem
cz∏onkowskim, dla których Rzeczpospoli-
ta Polska jest paƒstwem macierzystym,
warunki uznawania za równowa˝ne in-
formacji wymaganych przepisami prawa
paƒstwa siedziby do informacji bie˝à-
cych i okresowych.”;

52) w art. 62:

a) ust. 4—7 otrzymujà brzmienie:

„4. Komisja mo˝e, na wniosek emitenta z siedzi-
bà w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏on-
kowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska
jest paƒstwem macierzystym, udzieliç zgody
na przekazywanie zamiast niektórych infor-
macji bie˝àcych i okresowych, o których mo-
wa w art. 56 ust. 1, informacji wymaganych
przepisami prawa paƒstwa siedziby emiten-
ta, pod warunkiem ˝e informacje te sà rów-
nowa˝ne do informacji okreÊlonych w art. 56
ust. 1, lub zosta∏y uznane za równowa˝ne
zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 60 ust. 2 lub regulaminów, o których
mowa w art. 61.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) firm´ (nazw´) i siedzib´ emitenta;
2) nazw´ i siedzib´ w∏aÊciwego organu nad-

zoru w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem
cz∏onkowskim;

3) podstawowe dane o papierach wartoÊcio-
wych emitenta;

4) przedmiot wniosku wraz z podaniem wy-
kazu informacji, które majà zostaç obj´te
zgodà, o której mowa w ust. 4;

5) uzasadnienie ubiegania si´ emitenta
o uzyskanie zgody, o której mowa
w ust. 4, odnoszàce si´ do przedstawio-
nego wyciàgu z przepisów prawa obowià-
zujàcych w paƒstwie siedziby emitenta
oraz innych niezb´dnych dokumentów
i informacji, o których mowa w pkt 6,
zgodnie z przedmiotem wniosku;
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6) w za∏àczniku do wniosku — wyciàg z prze-
pisów prawa obowiàzujàcych w paƒstwie
nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim
oraz inne niezb´dne dokumenty i infor-
macje, przet∏umaczone na j´zyk polski,
uzasadniajàce udzielenie zgody, o której
mowa w ust. 4.

6. Emitent z siedzibà w paƒstwie nieb´dàcym
paƒstwem cz∏onkowskim, dla którego
Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem macie-
rzystym jest obowiàzany do informowania
Komisji o ka˝dorazowej zmianie przepisów
prawa paƒstwa siedziby emitenta mogàcych
mieç wp∏yw na ocen´ równowa˝noÊci tych
informacji.

7. W przypadku koniecznoÊci udzielenia zgody
emitentowi z siedzibà w paƒstwie nieb´dà-
cym paƒstwem cz∏onkowskim, dla którego
Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem macie-
rzystym na stosowanie krajowych standar-
dów rachunkowoÊci uwzgl´dnia si´ tak˝e
przepisy decyzji Komisji (2006/891/WE)
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzysta-
nia przez emitentów papierów wartoÊcio-
wych z krajów trzecich z informacji przygo-
towanych zgodnie ze standardami uznawa-
nymi w skali mi´dzynarodowej (Dz. Urz.
WE L 343 z 08.12.2006, str. 96) lub odpo-
wiednio rozporzàdzenia Komisji (WE)
Nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. usta-
nawiajàcego zgodnie z dyrektywami
2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady mechanizm ustalenia rów-
nowa˝noÊci standardów rachunkowoÊci sto-
sowanych przez emitentów papierów warto-
Êciowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340
z 22.12.2007, str. 66).

b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Emitent z siedzibà w paƒstwie nieb´dàcym
paƒstwem cz∏onkowskim, dla którego
Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem ma-
cierzystym, udost´pniajàcy publicznie na
terytorium paƒstwa swojej siedziby inne
istotne informacje ni˝ odpowiadajàce infor-
macjom, o których mowa w art. 56 ust. 1,
jest obowiàzany do równoczesnego przeka-
zania ich w trybie okreÊlonym w art. 56
ust. 1. Przepis art. 56b stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

53) art. 63—65 otrzymujà brzmienie:

„Art. 63. 1. Emitent, dla którego Rzeczpospolita
Polska jest paƒstwem macierzystym,
zapewnia publicznà dost´pnoÊç rocz-
nych i pó∏rocznych informacji okreso-
wych przez okres co najmniej pi´ciu
lat od dnia przekazania ich do publicz-
nej wiadomoÊci, przez zamieszczenie
ich w sieci Internet na swojej stronie.

2. Emitent, dla którego Rzeczpospolita
Polska jest paƒstwem przyjmujàcym,
zapewnia dost´pnoÊç informacji okre-
sowych zgodnie z przepisami paƒstwa
macierzystego.

Art. 64. Obowiàzek przekazywania do publicz-
nej wiadomoÊci informacji okreso-
wych nie ma zastosowania w odniesie-
niu do emitentów b´dàcych paƒstwa-
mi lub bankami centralnymi oraz do
Europejskiego Banku Centralnego.

Art. 65. 1. Emitenci papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym, dla których Rzeczpo-
spolita Polska jest paƒstwem macie-
rzystym w rozumieniu art. 11, prze-
kazujà corocznie do Komisji oraz do
publicznej wiadomoÊci wykaz
wszystkich informacji okreÊlonych
w art. 56 ust. 1, bez wzgl´du na miej-
sce ich publikacji, przekazanych do
publicznej wiadomoÊci w okresie
obj´tym rocznà informacjà okreso-
wà, o której mowa w ust. 3, ze wska-
zaniem miejsca, gdzie te informacje
sà dost´pne.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy emitentów papierów
wartoÊciowych o charakterze nie-
udzia∏owym, których jednostkowa
wartoÊç nominalna wynosi nie mniej
ni˝ 50 000 euro w dniu ustalenia
wartoÊci nominalnej tych papierów
wartoÊciowych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest
przekazywany w trybie okreÊlonym
w art. 27 rozporzàdzenia 809/2004
po udost´pnieniu przez emitenta do
publicznej wiadomoÊci rocznej in-
formacji okresowej.”;

54) w art. 66 w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) spó∏ce prowadzàcej rynek regulowany w za-
kresie, w jakim jest to niezb´dne do zawiesze-
nia obrotu papierami wartoÊciowymi, prawa-
mi pochodnymi lub innymi instrumentami
z nimi powiàzanymi — w przypadku, o którym
mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi.”;

55) po art. 68 dodaje si´ art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. W celu prawid∏owego wykonywania
przez emitentów papierów wartoÊcio-
wych obowiàzków wynikajàcych z usta-
wy, osoby wchodzàce w sk∏ad organów
zarzàdzajàcych oraz nadzorujàcych emi-
tenta sà obowiàzane do ujawniania
swoich danych, w zakresie okreÊlonym
przepisami rozporzàdzenia 809/2004
oraz przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 55 pkt 1 i 3 oraz art. 60
ust. 2 i art. 61, w szczególnoÊci dotyczà-
cych wartoÊci wynagrodzeƒ, nagród lub
korzyÊci, wyp∏aconych lub nale˝nych
tym osobom od emitenta, z podaniem
imion i nazwisk tych osób oraz nale˝-
nych im kwot, odr´bnie dla ka˝dej
z tych osób.”;
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56) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto:

1) osiàgnà∏ lub przekroczy∏ 5 %, 10 %, 15 %,
20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby g∏osów w spó∏ce publicznej
albo

2) posiada∏ co najmniej 5 %, 10 %, 15 %,
20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby g∏osów w tej spó∏ce,
a w wyniku zmniejszenia tego udzia∏u
osiàgnà∏ odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %,
20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 %
lub mniej ogólnej liczby g∏osów

— jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiado-
miç o tym Komisj´ oraz spó∏k´, nie póêniej
ni˝ w terminie 4 dni roboczych od dnia,
w którym dowiedzia∏ si´ o zmianie udzia∏u
w ogólnej liczbie g∏osów lub przy zachowa-
niu nale˝ytej starannoÊci móg∏ si´ o niej do-
wiedzieç, a w przypadku zmiany wynikajàcej
z nabycia akcji spó∏ki publicznej w transakcji
zawartej na rynku regulowanym — nie póê-
niej ni˝ w terminie 6 dni sesyjnych od dnia
zawarcia transakcji.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, sà

dni sesyjne okreÊlone przez spó∏k´ prowa-
dzàcà rynek regulowany w regulaminie,
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi oraz og∏oszone
przez Komisj´ w drodze publikacji na stro-
nie internetowej.”,

c) w ust. 4 dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) podmiotach zale˝nych od akcjonariusza do-
konujàcego zawiadomienia, posiadajàcych
akcje spó∏ki;

6) osobach, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 3 lit. c.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy podmiot zobowiàzany
do dokonania zawiadomienia posiada ak-
cje ró˝nego rodzaju, zawiadomienie, o któ-
rym mowa w ust. 1, powinno zawieraç tak-
˝e informacje okreÊlone w ust. 4 pkt 2 i 3,
odr´bnie dla akcji ka˝dego rodzaju.

4b. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç sporzàdzone w j´zyku angiel-
skim.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku zmiany zamiarów lub celu,
o których mowa w ust. 4 pkt 4, nale˝y nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni
roboczych od zaistnienia tej zmiany, poin-
formowaç o tym Komisj´ oraz t´ spó∏k´.”;

57) po art. 69 dodaje si´ art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. 1. Obowiàzki okreÊlone w art. 69 spo-
czywajà równie˝ na podmiocie, który
osiàgnà∏ lub przekroczy∏ okreÊlony
próg ogólnej liczby g∏osów w zwiàz-
ku z:

1) zajÊciem innego ni˝ czynnoÊç
prawna zdarzenia prawnego;

2) nabywaniem lub zbywaniem in-
strumentów finansowych, z któ-
rych wynika bezwarunkowe prawo
lub obowiàzek nabycia ju˝ wyemi-
towanych akcji spó∏ki publicznej;

3) poÊrednim nabyciem akcji spó∏ki
publicznej.

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o któ-
rym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera
równie˝ informacje o:

1) liczbie g∏osów oraz procentowym
udziale w ogólnej liczbie g∏osów ja-
kà posiadacz instrumentu finanso-
wego osiàgnie w wyniku nabycia
akcji;

2) dacie lub terminie, w którym nastà-
pi nabycie akcji;

3) dacie wygaÊni´cia instrumentu
finansowego.

3. Obowiàzki okreÊlone w art. 69 po-
wstajà równie˝ w przypadku gdy pra-
wa g∏osu sà zwiàzane z papierami
wartoÊciowymi stanowiàcymi przed-
miot zabezpieczenia; nie dotyczy to
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz które-
go ustanowiono zabezpieczenie, ma
prawo wykonywaç prawo g∏osu i de-
klaruje zamiar wykonywania tego
prawa — w takim przypadku prawa
g∏osu uwa˝a si´ za nale˝àce do pod-
miotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie.”;

58) w art. 70:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) niezw∏ocznego przekazywania informacji,
w zakresie okreÊlonym w art. 69, równoczeÊ-
nie do publicznej wiadomoÊci, Komisji oraz
spó∏ce prowadzàcej rynek regulowany, na
którym sà notowane akcje tej spó∏ki;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) równoczesnego przekazywania do publicz-
nej wiadomoÊci, Komisji, oraz spó∏ce pro-
wadzàcej rynek regulowany, na którym sà
notowane akcje tej spó∏ki, w terminie 7 dni
od dnia odbycia walnego zgromadzenia,
wykazu akcjonariuszy posiadajàcych co naj-
mniej 5 % liczby g∏osów na tym zgromadze-
niu, z okreÊleniem liczby g∏osów przys∏ugu-
jàcych ka˝demu z nich z posiadanych akcji
i wskazaniem ich procentowego udzia∏u
w liczbie g∏osów na tym walnym zgroma-
dzeniu oraz w ogólnej liczbie g∏osów.”;

59) po art. 70 dodaje si´ art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. W przypadku zawiadomienia, o którym
mowa w art. 69 ust. 4b, spó∏ka publicz-
na mo˝e sporzàdziç informacj´, o której
mowa w art. 70 pkt 1, w j´zyku angiel-
skim.”;
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60) w art. 72:

a) w ust. 1 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:
„— mo˝e nastàpiç, wy∏àcznie w wyniku og∏o-
szenia wezwania do zapisywania si´ na sprze-
da˝ lub zamian´ tych akcji w liczbie nie mniej-
szej ni˝ odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej licz-
by g∏osów.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

61) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy przekroczenie progu 33 %
ogólnej liczby g∏osów nastàpi∏o w wyniku po-
Êredniego nabycia akcji, obj´cia akcji nowej
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicz-
nej lub w ramach wnoszenia ich do spó∏ki jako
wk∏adu niepieni´˝nego, po∏àczenia lub podzia-
∏u spó∏ki, w wyniku zmiany statutu spó∏ki, wy-
gaÊni´cia uprzywilejowania akcji lub zajÊcia
innego ni˝ czynnoÊç prawna zdarzenia praw-
nego, akcjonariusz lub podmiot, który poÊred-
nio naby∏ akcje, jest obowiàzany, w terminie
trzech miesi´cy od przekroczenia 33 % ogólnej
liczby g∏osów, do:

1) og∏oszenia wezwania do zapisywania si´ na
sprzeda˝ lub zamian´ akcji tej spó∏ki w licz-
bie powodujàcej osiàgni´cie 66 % ogólnej
liczby g∏osów albo

2) zbycia akcji w liczbie powodujàcej osiàgni´-
cie nie wi´cej ni˝ 33 % ogólnej liczby g∏osów

— chyba ˝e w tym terminie udzia∏ akcjonariu-
sza lub podmiotu, który poÊrednio naby∏ akcje,
w ogólnej liczbie g∏osów ulegnie zmniejszeniu
do nie wi´cej ni˝ 33 % ogólnej liczby g∏osów,
odpowiednio w wyniku podwy˝szenia kapita∏u
zak∏adowego, zmiany statutu spó∏ki lub wygaÊ-
ni´cia uprzywilejowania jego akcji.”;

62) w art. 74 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o któ-
rym mowa w ust. 1, nastàpi∏o w wyniku po-
Êredniego nabycia akcji, obj´cia akcji nowej
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicz-
nej lub w ramach wnoszenia ich do spó∏ki jako
wk∏adu niepieni´˝nego, po∏àczenia lub podzia-
∏u spó∏ki, w wyniku zmiany statutu spó∏ki, wy-
gaÊni´cia uprzywilejowania akcji lub zajÊcia
innego ni˝ czynnoÊç prawna zdarzenia praw-
nego, akcjonariusz lub podmiot, który poÊred-
nio naby∏ akcje, jest obowiàzany, w terminie
trzech miesi´cy od przekroczenia 66 % ogólnej
liczby g∏osów, do og∏oszenia wezwania do za-
pisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ wszyst-
kich pozosta∏ych akcji tej spó∏ki, chyba ˝e
w tym terminie udzia∏ akcjonariusza lub pod-
miotu, który poÊrednio naby∏ akcje, w ogólnej
liczbie g∏osów ulegnie zmniejszeniu do nie
wi´cej ni˝ 66 % ogólnej liczby g∏osów, odpo-
wiednio w wyniku podwy˝szenia kapita∏u za-
k∏adowego, zmiany statutu spó∏ki lub wygaÊ-
ni´cia uprzywilejowania jego akcji.

3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesi´cy po
przeprowadzeniu wezwania og∏oszonego
zgodnie z ust. 1 lub 2 naby∏, po cenie wy˝szej
ni˝ cena okreÊlona w tym wezwaniu, kolejne

akcje tej spó∏ki, w inny sposób ni˝ w ramach
wezwaƒ lub w wyniku wykonania obowiàzku,
o którym mowa w art. 83, jest obowiàzany,
w terminie miesiàca od tego nabycia, do za-
p∏acenia ró˝nicy ceny wszystkim osobom, któ-
re zby∏y akcje w tym wezwaniu, z wy∏àczeniem
osób, od których akcje zosta∏y nabyte po cenie
obni˝onej w przypadku okreÊlonym w art. 79
ust. 4.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do pod-
miotu, który poÊrednio naby∏ akcje spó∏ki
publicznej.”;

63) w art. 75 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) spó∏ki, której akcje wprowadzone sà wy∏àcznie
do alternatywnego systemu obrotu albo nie sà
przedmiotem obrotu zorganizowanego;

2) od podmiotu wchodzàcego w sk∏ad tej samej
grupy kapita∏owej; w tym przypadku art. 5 nie
stosuje si´;”;

64) w art. 76:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zamian za akcje b´dàce przedmiotem we-

zwania do zapisywania si´ na zamian´ akcji,
w przypadku wezwania, o którym mowa
w art. 72 i art. 73, mogà byç nabywane wy-
∏àcznie:

1) zdematerializowane:

a) akcje innej spó∏ki,

b) kwity depozytowe,

c) listy zastawne;

2) obligacje emitowane przez Skarb Paƒ-
stwa.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zamian za akcje b´dàce przedmiotem
wezwania do zapisywania si´ na zamian´
akcji, w przypadku wezwania, o którym
mowa w art. 74, mogà byç nabywane wy-
∏àcznie zdematerializowane akcje innej
spó∏ki lub inne zdematerializowane zby-
walne papiery wartoÊciowe dajàce prawo
g∏osu w spó∏ce.”;

65) w art. 77:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wezwanie jest og∏aszane i przeprowadzane
za poÊrednictwem podmiotu prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, który jest obowiàzany —
nie póêniej ni˝ na 14 dni roboczych przed
dniem rozpocz´cia przyjmowania zapisów
— do równoczesnego zawiadomienia o za-
miarze jego og∏oszenia Komisji oraz spó∏ki
prowadzàcej rynek regulowany, na którym
sà notowane dane akcje. Podmiot ten za∏à-
cza do zawiadomienia treÊç wezwania.”,

b) w ust. 4 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) nie mogà nabywaç poÊrednio akcji spó∏ki
publicznej, której dotyczy wezwanie.”,
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c) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. W przypadku gdy akcje b´dàce przedmio-

tem wezwania sà dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, podmiot og∏aszajàcy wezwa-
nie jest obowiàzany zapewniç na terytorium
tego paƒstwa szybki i ∏atwy dost´p do
wszelkich informacji i dokumentów, które sà
przekazywane do publicznej wiadomoÊci
w zwiàzku z wezwaniem, w sposób okreÊlo-
ny przepisami paƒstwa cz∏onkowskiego.

7. Po zakoƒczeniu wezwania, podmiot który
og∏osi∏ wezwanie jest obowiàzany zawiado-
miç, w trybie, o którym mowa w art. 69,
o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz
procentowym udziale w ogólnej liczbie g∏o-
sów osiàgni´tym w wyniku wezwania.”;

66) w art. 78 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1, dor´czone
podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, o którym mowa w art. 77 ust. 2, uwa-
˝a si´ za dor´czone podmiotowi obowiàzane-
mu do og∏oszenia wezwania.”;

67) w art. 79:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Cena proponowana w wezwaniu, o którym

mowa w art. 72—74, mo˝e byç ni˝sza od ce-
ny ustalonej zgodnie z ust. 1—3, w odniesie-
niu do akcji stanowiàcych co najmniej 5 %
wszystkich akcji spó∏ki, które b´dà nabyte
w wezwaniu od oznaczonej osoby zg∏aszajà-
cej si´ na wezwanie, je˝eli podmiot obowià-
zany do og∏oszenia wezwania i ta osoba tak
postanowi∏y.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4f w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy Êrednia cena rynkowa

akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3,
znacznie odbiega od wartoÊci godziwej
tych akcji z powodu:

1) przyznania akcjonariuszom prawa pobo-
ru, prawa do dywidendy, prawa do na-
bycia akcji spó∏ki przejmujàcej w zwiàz-
ku z podzia∏em spó∏ki publicznej przez
wydzielenie lub innych praw majàtko-
wych zwiàzanych z posiadaniem akcji
spó∏ki publicznej,

2) znacznego pogorszenia sytuacji finanso-
wej lub majàtkowej spó∏ki na skutek
zdarzeƒ lub okolicznoÊci, których spó∏ka
nie mog∏a przewidzieç lub im zapobiec,

3) zagro˝enia spó∏ki trwa∏à niewyp∏acal-
noÊcià

— podmiot og∏aszajàcy wezwanie mo˝e
zwróciç si´ do Komisji z wnioskiem
o udzielenie zgody na zaproponowanie
w wezwaniu ceny niespe∏niajàcej kryte-
riów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
ust. 2 i 3.

4b. Komisja mo˝e udzieliç zgody o ile propo-
nowana cena nie jest ni˝sza od wartoÊci
godziwej tych akcji, a og∏oszenie takiego

wezwania nie naruszy uzasadnionego inte-
resu akcjonariuszy. Komisja mo˝e w decy-
zji okreÊliç termin, w ciàgu którego powin-
no nastàpiç og∏oszenie wezwania po cenie
wskazanej w decyzji.

4c. Do wniosku za∏àcza si´ wycen´ akcji spó∏ki
sporzàdzonà wed∏ug wartoÊci godziwej, na
dzieƒ przypadajàcy nie wczeÊniej ni˝ 14 dni
przed z∏o˝eniem wniosku, przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finan-
sowych. W razie powzi´cia wàtpliwoÊci co
do prawid∏owoÊci wyceny za∏àczonej do
wniosku Komisja mo˝e zleciç sporzàdzenie
wyceny podmiotowi uprawnionemu do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych. W przy-
padku gdy wycena sporzàdzona na zlece-
nie Komisji wyka˝e, ˝e wàtpliwoÊci by∏y
uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komi-
sji koszty sporzàdzenia wyceny.

4d. W przypadku wezwania, o którym mowa
w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2, wniosek
mo˝e zostaç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w ter-
minie miesiàca od powstania obowiàzku
og∏oszenia wezwania.

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

4f. W przypadku udzielenia przez Komisj´ zgo-
dy, o której mowa w ust. 4b, cena propono-
wana w wezwaniu mo˝e byç ni˝sza od ce-
ny okreÊlonej w decyzji Komisji udzielajà-
cej zgody, w odniesieniu do akcji stanowià-
cych co najmniej 5 % wszystkich akcji spó∏-
ki, które b´dà nabyte w wezwaniu od ozna-
czonej osoby zg∏aszajàcej si´ na wezwanie,
je˝eli podmiot obowiàzany do og∏oszenia
wezwania i ta osoba tak postanowi∏y.”,

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku gdy nie jest mo˝liwe ustalenie
wartoÊci akcji zgodnie z pkt 1 — wed∏ug ich
wartoÊci godziwej.”;

68) w art. 80 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Zarzàd spó∏ki publicznej, której akcje obj´te sà
wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74,
jest obowiàzany, nie póêniej ni˝ na 2 dni robocze
przed dniem rozpocz´cia przyjmowania zapisów,
przekazaç Komisji oraz do publicznej wiadomoÊci
stanowisko dotyczàce og∏oszonego wezwania
wraz z podaniem podstaw tego stanowiska.”;

69) po art. 80 dodaje si´ art. 80a—80d w brzmieniu:

„Art. 80a. 1. Statut spó∏ki publicznej mo˝e przewi-
dywaç, ˝e w trakcie trwania wezwa-
nia do zapisywania si´ na sprzeda˝
lub zamian´ wszystkich pozosta∏ych
akcji spó∏ki, zarzàd i rada nadzorcza
tej spó∏ki sà obowiàzane do uzyska-
nia uprzedniej zgody walnego zgro-
madzenia na podj´cie czynnoÊci, któ-
rych celem jest udaremnienie og∏o-
szonego wezwania.
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2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie mo˝e dotyczyç czynnoÊci, których
celem jest doprowadzenie do og∏o-
szenia przez inny podmiot wezwania
dotyczàcego tych samych akcji.

3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, statut spó∏ki przewiduje, ˝e
nie obowiàzujà:

1) ograniczenia wykonywania prawa
g∏osu okreÊlone w statucie lub
w umowie zawartej pomi´dzy
spó∏kà, której akcje sà przedmio-
tem wezwania, a akcjonariuszami
tej spó∏ki, albo w umowie mi´dzy
takimi akcjonariuszami, o ile umo-
wa taka wesz∏a w ˝ycie po dniu
21 kwietnia 2004 r.;

2) uprzywilejowanie akcji dotyczàce
prawa g∏osu.

4. Ograniczenia, o których mowa
w ust. 3 pkt 1, nie dotyczà akcjonariu-
szy, którym z tytu∏u tych ograniczeƒ
przys∏ugujà szczególne korzyÊci pie-
ni´˝ne.

Art. 80b. 1. Statut spó∏ki publicznej mo˝e przewi-
dywaç, ˝e w przypadku zbywania ak-
cji w odpowiedzi na wezwanie do za-
pisywania si´ na sprzeda˝ lub zamia-
n´ wszystkich pozosta∏ych akcji spó∏-
ki nie majà zastosowania ogranicze-
nia zbywalnoÊci akcji okreÊlone
w statucie lub w umowach, o których
mowa w art. 80a ust. 3 pkt 1.

2. Statut spó∏ki publicznej mo˝e przewi-
dywaç, ˝e w sytuacji gdy w nast´p-
stwie wezwania, o którym mowa
w ust. 1, akcjonariusz osiàgnà∏ co naj-
mniej 75 % ogólnej liczby g∏osów
w spó∏ce, tracà wa˝noÊç wszelkie
ograniczenia zbywalnoÊci akcji lub
wykonywania prawa g∏osu, okreÊlo-
ne w statucie, jak równie˝ wynikajàce
ze statutu spó∏ki szczególne upraw-
nienia akcjonariuszy w zakresie po-
wo∏ywania lub odwo∏ywania cz∏on-
ków zarzàdu lub rady nadzorczej.

3. Statut spó∏ki mo˝e tak˝e przewidy-
waç, ˝e na pierwszym walnym zgro-
madzeniu po przeprowadzeniu we-
zwania, o którym mowa w ust. 1,
zwo∏anym przez akcjonariusza, który
w wyniku tego wezwania osiàgnà∏ co
najmniej 75 % ogólnej liczby g∏osów
w spó∏ce, w przypadku gdy planowa-
ny porzàdek obrad walnego zgroma-
dzenia przewiduje podj´cie uchwa∏
w sprawie zmiany statutu lub powo-
∏ania bàdê odwo∏ania cz∏onków za-
rzàdu lub rady nadzorczej, z ka˝dej
akcji uprzywilejowanej co do g∏osu
przys∏uguje jeden g∏os.

4. Statut spó∏ki publicznej powinien
przewidywaç, ˝e ograniczenia wyko-

nywania prawa g∏osu, o których mo-
wa w ust. 2, nie zostajà znoszone
w stosunku do akcjonariuszy, którym
z tytu∏u tych ograniczeƒ przys∏ugujà
szczególne korzyÊci pieni´˝ne.

Art. 80c. 1. Walne zgromadzenie mo˝e podjàç
uchwa∏´, ˝e postanowienia statutu
wymienione w art. 80a i art. 80b nie
majà zastosowania w przypadku we-
zwania og∏aszanego przez wzywajà-
cego b´dàcego spó∏kà publicznà nie-
stosujàcà Êrodków, o których mowa
w art. 80a i art. 80b, bàdê przez pod-
miot zale˝ny od spó∏ki publicznej nie-
stosujàcej tych Êrodków.

2. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1,
obowiàzuje przez 18 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 80d. 1. W przypadku ograniczenia upraw-
nieƒ akcjonariuszy, o których mowa
w art. 80a lub art. 80b, statut spó∏ki
publicznej powinien przewidywaç
warunki ustalania i wyp∏aty godziwe-
go odszkodowania dla akcjonariuszy,
którym uprawnienia te zosta∏y ogra-
niczone.

2. Warunki stanowiàce podstaw´ do
okreÊlenia wysokoÊci odszkodowa-
nia, o którym mowa w ust. 1, powin-
ny uwzgl´dniaç kryterium rzeczywi-
stej mo˝liwoÊci wp∏ywu przez akcjo-
nariusza na proces decyzyjny w spó∏-
ce, w szczególnoÊci liczb´ akcji posia-
danych przez akcjonariusza, z który-
mi zwiàzane sà specjalne uprawnie-
nia, oraz udzia∏ tych akcji w ogólnej
liczbie g∏osów.

3. Odszkodowanie wyp∏acane jest przez
wzywajàcego, nie póêniej ni˝ w ter-
minie 30 dni od odbycia walnego
zgromadzenia, podczas którego ak-
cjonariusz nie móg∏ wykonywaç przy-
s∏ugujàcych mu uprawnieƒ. Odszko-
dowanie wyp∏acane jest w formie
pieni´˝nej, o ile strony nie postano-
wià inaczej.”;

70) w art. 82:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Akcjonariuszowi spó∏ki publicznej, który sa-
modzielnie lub wspólnie z podmiotami od
niego zale˝nymi lub wobec niego dominujà-
cymi oraz podmiotami b´dàcymi stronami
porozumienia, o którym mowa w art. 87
ust. 1 pkt 5, osiàgnà∏ lub przekroczy∏ 90 %
ogólnej liczby g∏osów w tej spó∏ce, przys∏u-
guje, w terminie trzech miesi´cy od osià-
gni´cia lub przekroczenia tego progu, pra-
wo ˝àdania od pozosta∏ych akcjonariuszy
sprzeda˝y wszystkich posiadanych przez
nich akcji (przymusowy wykup).

2. Cen´ przymusowego wykupu, z zastrze˝e-
niem ust. 2a, ustala si´ zgodnie z art. 79
ust. 1—3.”,
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b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Je˝eli osiàgni´cie lub przekroczenie progu,
o których mowa w ust. 1, nastàpi∏o w wy-
niku og∏oszonego wezwania na sprzeda˝
lub zamian´ wszystkich pozosta∏ych akcji
spó∏ki, cena przymusowego wykupu nie
mo˝e byç ni˝sza od ceny proponowanej
w tym wezwaniu.”;

71) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Akcjonariusz spó∏ki publicznej mo˝e za˝à-

daç wykupienia posiadanych przez niego
akcji przez innego akcjonariusza, który osià-
gnà∏ lub przekroczy∏ 90 % ogólnej liczby g∏o-
sów w tej spó∏ce. ˚àdanie sk∏ada si´ na
piÊmie w terminie trzech miesi´cy od dnia,
w którym nastàpi∏o osiàgni´cie lub przekro-
czenie tego progu przez innego akcjonariu-
sza.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy informacja o osiàgni´ciu

lub przekroczeniu progu ogólnej liczby g∏o-
sów, o którym mowa w ust. 1, nie zosta∏a
przekazana do publicznej wiadomoÊci
w trybie okreÊlonym w art. 70 pkt 1, termin
na z∏o˝enie ˝àdania biegnie od dnia, w któ-
rym akcjonariusz spó∏ki publicznej, który
mo˝e ˝àdaç wykupienia posiadanych przez
niego akcji, dowiedzia∏ si´ lub przy zacho-
waniu nale˝ytej starannoÊci móg∏ si´ do-
wiedzieç o osiàgni´ciu lub przekroczeniu
tego progu przez innego akcjonariusza.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Akcjonariusz ˝àdajàcy wykupienia akcji na

zasadach, o których mowa w ust. 1—3,
uprawniony jest, z zastrze˝eniem ust. 5, do
otrzymania ceny nie ni˝szej ni˝ okreÊlona
zgodnie z art. 79 ust. 1—3.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Je˝eli osiàgni´cie lub przekroczenie progu,

o których mowa w ust. 1, nastàpi∏o w wyni-
ku og∏oszonego wezwania na sprzeda˝ lub
zamian´ wszystkich pozosta∏ych akcji spó∏-
ki, akcjonariusz ˝àdajàcy wykupienia akcji
jest uprawniony do otrzymania ceny nie ni˝-
szej ni˝ proponowana w tym wezwaniu.”;

72) w art. 87:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w przepisach niniejszego rozdzia∏u, obowiàz-
ki w nim okreÊlone odpowiednio spoczy-
wajà:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) równie˝ na podmiocie, który osiàgnà∏ lub
przekroczy∏ okreÊlony w ustawie próg
ogólnej liczby g∏osów w zwiàzku z naby-
waniem lub zbywaniem kwitów depozy-
towych wystawionych w zwiàzku z akcja-
mi spó∏ki publicznej;”,

— w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w ramach wykonywania czynnoÊci pole-
gajàcych na zarzàdzaniu portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´k-
sza liczba instrumentów finansowych,
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz ustawy
o funduszach inwestycyjnych — w zakre-
sie akcji wchodzàcych w sk∏ad zarzàdza-
nych portfeli papierów wartoÊciowych,
z których podmiot ten, jako zarzàdzajàcy,
mo˝e w imieniu zleceniodawców wyko-
nywaç prawo g∏osu na walnym zgroma-
dzeniu,”,

— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) równie˝ na pe∏nomocniku, który w ra-
mach reprezentowania akcjonariusza na
walnym zgromadzeniu zosta∏ upowa˝nio-
ny do wykonywania prawa g∏osu z akcji
spó∏ki publicznej, je˝eli akcjonariusz ten
nie wyda∏ wià˝àcych pisemnych dyspozy-
cji co do sposobu g∏osowania;

5) równie˝ ∏àcznie na wszystkich podmio-
tach, które ∏àczy pisemne lub ustne poro-
zumienie dotyczàce nabywania przez te
podmioty akcji spó∏ki publicznej lub zgod-
nego g∏osowania na walnym zgromadze-
niu lub prowadzenia trwa∏ej polityki wo-
bec spó∏ki, chocia˝by tylko jeden z tych
podmiotów podjà∏ lub zamierza∏ podjàç
czynnoÊci powodujàce powstanie tych
obowiàzków;”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 1 i 2,

c) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Istnienie porozumienia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, domniemywa si´ w przypadku
posiadania akcji spó∏ki publicznej przez:”,

d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po stronie pe∏nomocnika, który zosta∏ upo-
wa˝niony do wykonywania prawa g∏osu
zgodnie z ust. 1 pkt 4 — wlicza si´ liczb´ g∏o-
sów z akcji obj´tych pe∏nomocnictwem;”;

73) uchyla si´ art. 88;

74) po art. 88 dodaje si´ art. 88a w brzmieniu:

„Art. 88a. Podmiot obowiàzany do wykonania
obowiàzków okreÊlonych w art. 73
ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 nie mo˝e
do dnia ich wykonania bezpoÊrednio
lub poÊrednio nabywaç lub obejmowaç
akcji spó∏ki publicznej, w której przekro-
czy∏ okreÊlony w tych przepisach próg
ogólnej liczby g∏osów.”;

75) w art. 89:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) akcji spó∏ki publicznej b´dàcych przedmio-
tem czynnoÊci prawnej lub innego zdarze-
nia prawnego powodujàcego osiàgni´cie
lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby g∏osów, je˝eli osiàgni´cie lub przekro-
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czenie tego progu nastàpi∏o z naruszeniem
obowiàzków okreÊlonych odpowiednio
w art. 69 lub art. 72;

2) wszystkich akcji spó∏ki publicznej, je˝eli
przekroczenie progu ogólnej liczby g∏osów
nastàpi∏o z naruszeniem obowiàzków okreÊ-
lonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub
art. 74 ust. 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot, który przekroczy∏ próg ogólnej

liczby g∏osów, w przypadku, o którym mowa
odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo
art. 74 ust. 2 lub 5, nie mo˝e wykonywaç
prawa g∏osu z wszystkich akcji spó∏ki
publicznej, chyba ˝e wykona w terminie
obowiàzki okreÊlone w tych przepisach.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zakaz wykonywania prawa g∏osu, o którym

mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy tak˝e
wszystkich akcji spó∏ki publicznej posiada-
nych przez podmioty zale˝ne od akcjona-
riusza lub podmiotu, który naby∏ akcje
z naruszeniem obowiàzków okreÊlonych
w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo
nie wykona∏ obowiàzków okreÊlonych
w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2
lub 5.

2b. W przypadku nabycia lub obj´cia akcji
spó∏ki publicznej z naruszeniem zakazu,
o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo
art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4
pkt 1, podmiot, który naby∏ lub objà∏ akcje,
oraz podmioty od niego zale˝ne nie mogà
wykonywaç prawa g∏osu z tych akcji.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo g∏osu z akcji spó∏ki publicznej wyko-

nane wbrew zakazowi, o którym mowa
w ust. 1—2b, nie jest uwzgl´dniane przy ob-
liczaniu wyniku g∏osowania nad uchwa∏à
walnego zgromadzenia, z zastrze˝eniem
przepisów innych ustaw.”;

76) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrze˝eniem ust. 1a, przepisów niniej-

szego rozdzia∏u nie stosuje si´ w przypadku
nabywania akcji przez firm´ inwestycyjnà,
w celu realizacji okreÊlonych regulaminami,
o których mowa odpowiednio w art. 28
ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi, zadaƒ zwiàzanych
z organizacjà rynku regulowanego.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1e w brzmieniu:
„1a. Przepisu art. 69 nie stosuje si´ w przypad-

ku nabywania lub zbywania akcji przez fir-
m´ inwestycyjnà w celu realizacji zadaƒ,
o których mowa w ust. 1, które ∏àcznie z ak-
cjami ju˝ posiadanymi w tym celu upraw-
niajà do wykonywania mniej ni˝ 10 %
ogólnej liczby g∏osów w spó∏ce publicznej,
o ile:

1) prawa g∏osu przys∏ugujàce z tych akcji
nie sà wykonywane oraz

2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni ro-
boczych od dnia zawarcia umowy z emi-
tentem o realizacj´ zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, zawiadomi organ paƒ-
stwa macierzystego, o którym mowa
w art. 55a, w∏aÊciwy dla emitenta, o za-
miarze wykonywania zadaƒ zwiàzanych
z organizacjà rynku regulowanego oraz

3) firma inwestycyjna zapewni identyfika-
cj´ akcji posiadanych w celu realizacji za-
daƒ, o których mowa w ust. 1.

1b. Przepisów niniejszego rozdzia∏u, z wyjàt-
kiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie
dotyczàcym art. 69, nie stosuje si´ w przy-
padku nabywania akcji w drodze krótkiej
sprzeda˝y, o której mowa w art. 3 pkt 47
ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi.

1c. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosuje
si´ w przypadku nabywania akcji w ramach
systemu zabezpieczania p∏ynnoÊci rozlicza-
nia transakcji, na zasadach okreÊlonych
przez:
1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o któ-

rym mowa w art. 50 ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi;

2) spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi, w regulaminie, o którym mowa
w art. 48 ust. 15 tej ustawy;

3) spó∏k´ prowadzàcà izb´ rozliczeniowà
w regulaminie, o którym mowa
w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi.

1d. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosu-
je si´ do podmiotu dominujàcego towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych oraz pod-
miotu dominujàcego firmy inwestycyjnej,
wykonujàcych czynnoÊci, o których mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem,
˝e:
1) spó∏ka zarzàdzajàca lub firma inwesty-

cyjna wykonujà przys∏ugujàce im
w zwiàzku z zarzàdzanymi portfelami
prawa g∏osu niezale˝nie od podmiotu
dominujàcego;

2) podmiot dominujàcy nie udziela bezpo-
Êrednio lub poÊrednio ˝adnych instrukcji
co do sposobu g∏osowania na walnym
zgromadzeniu spó∏ki publicznej;

3) podmiot dominujàcy przeka˝e do Komi-
sji oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków,
o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listà
zale˝nych towarzystw funduszy inwesty-
cyjnych, spó∏ek zarzàdzajàcych oraz firm
inwestycyjnych zarzàdzajàcych portfela-
mi ze wskazaniem w∏aÊciwych organów
nadzoru tych podmiotów.

1e. Warunki, o których mowa w ust. 1d
pkt 1 i 2, uwa˝a si´ za spe∏nione, je˝eli:

1) struktura organizacyjna podmiotu domi-
nujàcego oraz towarzystwa funduszy in-
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westycyjnych lub firmy inwestycyjnej
zapewnia niezale˝noÊç wykonywania
prawa g∏osu z akcji spó∏ki publicznej;

2) osoby decydujàce o sposobie wykony-
wania prawa g∏osu przez towarzystwo
funduszy inwestycyjnych lub firm´ in-
westycyjnà, dzia∏ajà niezale˝nie;

3) w przypadku gdy podmiot dominujàcy
zawar∏ z towarzystwem funduszy inwe-
stycyjnych lub firmà inwestycyjnà umo-
w´ o zarzàdzanie portfelem instrumen-
tów finansowych — w relacjach pomi´-
dzy tym podmiotem a towarzystwem
funduszy inwestycyjnych lub firmà in-
westycyjnà zachowana zostaje niezale˝-
noÊç.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisów niniejszego rozdzia∏u, z wyjàt-
kiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie
dotyczàcym art. 69, nie stosuje si´ w przy-
padku udzielenia pe∏nomocnictwa, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczàcego
wy∏àcznie jednego walnego zgromadzenia.
Zawiadomienie sk∏adane w zwiàzku z udzie-
leniem lub otrzymaniem takiego pe∏nomoc-
nictwa powinno zawieraç informacj´ doty-
czàcà zmian w zakresie praw g∏osu po utra-
cie przez pe∏nomocnika mo˝liwoÊci wykony-
wania prawa g∏osu.”;

77) po art. 90 dodaje si´ art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. 1. W przypadku spó∏ki publicznej z sie-
dzibà w paƒstwie cz∏onkowskim in-
nym ni˝ Rzeczpospolita Polska, której
akcje:

1) sà dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym wy∏àcznie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zosta∏y po raz pierwszy dopuszczo-
ne do obrotu na rynku regulowa-
nym na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz sà dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym
w innym paƒstwie cz∏onkowskim
nieb´dàcym paƒstwem siedziby
tej spó∏ki,

3) zosta∏y jednoczeÊnie dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w innym paƒstwie
cz∏onkowskim nieb´dàcym paƒ-
stwem siedziby tej spó∏ki — je˝eli
spó∏ka wskaza∏a Komisj´ jako or-
gan nadzoru w zakresie nabywania
znacznych pakietów jej akcji

— przepisu art. 74 nie stosuje si´.
W takim przypadku podmiot nabywa-
jàcy akcje obowiàzany jest do og∏o-
szenia wezwania do zapisywania si´
na sprzeda˝ lub zamian´ wszystkich
pozosta∏ych akcji spó∏ki zgodnie
z przepisami paƒstwa cz∏onkowskie-
go w którym spó∏ka publiczna ma
siedzib´, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku powstania obowiàzku
og∏oszenia wezwania, o którym mo-
wa w ust. 1, do wezwania przeprowa-
dzanego na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej majà zastosowanie prze-
pisy oddzia∏u 2 oraz przepisy wydane
na podstawie art. 81, w zakresie
przedmiotu Êwiadczenia oferowane-
go w wezwaniu, ceny akcji propono-
wanej w wezwaniu oraz procedury
przeprowadzania wezwania, w szcze-
gólnoÊci dotyczàce treÊci wezwania
i trybu jego og∏aszania.

3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, spó∏ka publiczna przed
rozpocz´ciem obrotu jej akcjami na
rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obo-
wiàzana:

1) wskazaç organ nadzoru w∏aÊciwy
w zakresie nabywania znacznych
pakietów jej akcji oraz

2) zawiadomiç organy nadzoru
w paƒstwach cz∏onkowskich, na
terytorium których akcje zosta∏y
jednoczeÊnie dopuszczone do ob-
rotu na rynkach regulowanych,
o wskazaniu organu, o którym mo-
wa w pkt 1.

4. Informacj´ o wskazaniu organu nad-
zoru w∏aÊciwego w zakresie nabywa-
nia znacznych pakietów jej akcji spó∏-
ka publiczna przekazuje do publicznej
wiadomoÊci nie póêniej ni˝ w termi-
nie 3 dni od dnia rozpocz´cia obrotu
jej akcjami na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

78) w art. 91:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzielenie zezwolenia wywo∏uje skutek
prawny zaprzestania podlegania obowiàz-
kom wynikajàcym z ustawy, powsta∏ym
w zwiàzku z ofertà publicznà akcji lub do-
puszczeniem ich do obrotu na rynku regulo-
wanym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz obowiàzkom okreÊlonym w roz-
dziale 4. W decyzji udzielajàcej zezwolenia
Komisja okreÊla termin, nie d∏u˝szy ni˝ mie-
siàc, po up∏ywie którego skutek ten nast´pu-
je.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W przypadku udzielenia przez Komisj´ ze-
zwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub
uprawomocnienia si´ postanowienia,
o którym mowa w ust. 9, uczestnicy Krajo-
wego Depozytu sà obowiàzani przekazaç
spó∏ce, w terminie wskazanym przez Krajo-
wy Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy,
ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na
ich rachunkach papierów wartoÊciowych
na dzieƒ zniesienia dematerializacji tych
akcji.”,
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c) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

„12. W przypadku gdy akcje spó∏ki sà zareje-
strowane w systemie depozytowym pro-
wadzonym przez spó∏k´, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1—6 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi, przepis ust. 11 sto-
suje si´ odpowiednio do uczestników tej
spó∏ki.”;

79) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. Z tytu∏u wpisu do ewidencji, o której
mowa w art. 10 ust. 1, od podmiotu
dokonujàcego oferty publicznej pobie-
ra si´ op∏at´ ewidencyjnà w wysokoÊci
do:

1) 0,015 % wartoÊci papierów warto-
Êciowych obj´tych danà ofertà
publicznà — w przypadku papierów
wartoÊciowych o charakterze nie-
udzia∏owym;

2) 0,03 % wartoÊci instrumentów
finansowych obj´tych danà ofertà
publicznà — w przypadku pozosta-
∏ych instrumentów finansowych

— ustalonej na dzieƒ poprzedzajàcy
dat´ przekazania do Komisji zawiado-
mienia, o którym mowa w art. 10
ust. 4, nie wi´kszej jednak ni˝ równo-
wartoÊç w z∏otych 12 500 euro.

2. W przypadku z∏o˝enia przez podmiot
dokonujàcy oferty publicznej oÊwiad-
czenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6,
op∏aty ewidencyjnej nie pobiera si´,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku gdy papiery wartoÊciowe
b´dàce przedmiotem oferty publicznej
nie zostanà w terminie 12 miesi´cy
od dnia zakoƒczenia subskrypcji lub
sprzeda˝y dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym lub wprowadzone
do alternatywnego systemu obrotu,
podmiot dokonujàcy oferty zobowiàza-
ny jest w terminie 14 dni od dnia up∏y-
wu tego terminu uiÊciç op∏at´ ewiden-
cyjnà, o której mowa w ust. 1.”;

80) w art. 96:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy emitent lub wprowadza-
jàcy:

1) nie wykonuje albo wykonuje nienale˝ycie
obowiàzki, 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 nienale˝ycie
obowiàzki wynikajàce z art. 38
ust. 5 w zwiàzku z art. 48 w zakresie za-
mieszczania w memorandum informacyj-
nym informacji przez odes∏anie, art. 50,
art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w zwiàz-
ku z art. 48 w zakresie zamieszczania
w memorandum informacyjnym infor-
macji przez odes∏anie i art. 50, z art. 42
ust. 4 w zwiàzku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2,
4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania
w memorandum informacyjnym infor-
macji przez odes∏anie, art. 50, art. 52
i art. 54 ust. 2 i 3,

3) nie wykonuje lub wykonuje nienale˝ycie
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,

4) nie wykonuje albo wykonuje nienale˝ycie
obowiàzki, o których mowa w art. 22 ust. 4
i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29—31
i art. 33 rozporzàdzenia 809/2004,

5) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa
w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51
ust. 2, nie przekazuje w terminie aneksu
do prospektu emisyjnego lub memoran-
dum informacyjnego lub

6) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa
w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51
ust. 5, nie udost´pnia do publicznej wia-
domoÊci w terminie aneksu do prospektu
emisyjnego lub memorandum informa-
cyjnego

— Komisja mo˝e wydaç decyzj´ o wyklucze-
niu, na czas okreÊlony lub bezterminowo,
papierów wartoÊciowych z obrotu na rynku
regulowanym albo na∏o˝yç, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci sytuacj´ finansowà
podmiotu, na który kara jest nak∏adana, ka-
r´ pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏, albo
zastosowaç obie sankcje ∏àcznie.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. W przypadku ra˝àcego naruszenia obowiàz-
ków, o których mowa w ust. 1, Komisja
mo˝e na∏o˝yç na osob´, która w tym okresie
pe∏ni∏a funkcj´ cz∏onka zarzàdu spó∏ki
publicznej lub towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych b´dàcego organem funduszu in-
westycyjnego zamkni´tego, kar´ pieni´˝nà
do wysokoÊci 100 000 z∏.

7. Kara, o której mowa w ust. 6, nie mo˝e byç
na∏o˝ona, je˝eli od wydania decyzji, o której
mowa w ust. 1, up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 6 miesi´-
cy.”,

c) uchyla si´ ust. 9,

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku gdy emitent lub wprowadza-
jàcy nie wykonuje albo wykonuje nienale-
˝ycie obowiàzki, o których mowa w art. 10
ust. 5, ust. 6 lub w art. 65 ust. 1, Komisja
mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
100 000 z∏. Przepisy ust. 6—11 stosuje si´
odpowiednio.”,
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e) po ust. 13 dodaje si´ ust. 13a w brzmieniu:

„13a. W przypadku gdy podmiot, o którym mo-
wa w art. 10 ust. 5 pkt 2, nie wykonuje
albo wykonuje nienale˝ycie obowiàzki,
o których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6, Ko-
misja mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wy-
sokoÊci 100 000 z∏. Przepisy ust. 6—11 
stosuje si´ odpowiednio.”;

81) po art. 96 dodaje si´ art. 96a i art. 96b w brzmie-
niu:

„Art. 96a. 1. W przypadku gdy emitent, dla które-
go Rzeczpospolita Polska jest paƒ-
stwem przyjmujàcym, nie wykonuje
albo wykonuje nienale˝ycie obowiàz-
ki, o których mowa w art. 96 ust 1,
Komisja przekazuje informacj´ o tym
zdarzeniu w∏aÊciwemu organowi
paƒstwa macierzystego tego emi-
tenta.

2. W przypadku gdy, mimo poinformo-
wania przez Komisj´, w∏aÊciwy organ
paƒstwa macierzystego emitenta nie
podejmuje dzia∏aƒ majàcych zapo-
biec dalszemu naruszaniu przepisów
prawa lub gdy te dzia∏ania sà niesku-
teczne, Komisja mo˝e, w celu ochro-
ny interesu inwestorów, po uprzed-
nim poinformowaniu tego organu,
zastosowaç sankcj´, o której mowa
w art. 96 ust. 1. Komisja niezw∏ocznie
przekazuje Komisji Europejskiej infor-
macj´ o zastosowaniu tej sankcji.

Art. 96b. W przypadku gdy zarzàd spó∏ki publicz-
nej nie wykonuje obowiàzku, o którym
mowa w art. 80 ust. 1, Komisja mo˝e
na∏o˝yç osobno na ka˝dà z osób wcho-
dzàcych w sk∏ad zarzàdu tej spó∏ki kar´
pieni´˝nà do wysokoÊci 100 000 z∏.”;

82) w art. 97 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nie og∏asza wezwania lub nie przeprowadza
w terminie wezwania albo nie wykonuje
w terminie obowiàzku zbycia akcji w przy-
padkach, o których mowa w art. 73 ust. 2
lub 3,”,

b) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) nie og∏asza wezwania lub nie przeprowa-
dza w terminie wezwania w przypadkach,
o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5,

5b) nie og∏asza wezwania lub nie przeprowa-
dza w terminie wezwania, w przypadku,
o którym mowa w art. 90a ust. 1,”,

c) uchyla si´ pkt 6,

d) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) bezpoÊrednio lub poÊrednio nabywa lub
obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4
pkt 1 lub 3 albo art. 88a,”,

e) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) dokonuje przymusowego wykupu nie-
zgodnie z zasadami, o których mowa
w art. 82,

10b) nie czyni zadoÊç ˝àdaniu, o którym mowa
w art. 83,”,

f) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) nie wykonuje obowiàzku, o którym mowa
w art. 90a ust. 3,”,

g) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w pkt 1—11a, dzia∏ajàc w imieniu lub w in-
teresie osoby prawnej lub jednostki orga-
nizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej”;

83) w art. 98:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Podmiot odpowiedzialny za prawdziwoÊç,
rzetelnoÊç i kompletnoÊç informacji za-
mieszczonych w prospekcie emisyjnym,
memorandum informacyjnym oraz innych
dokumentach sporzàdzanych i udost´pnia-
nych w zwiàzku z ofertà publicznà dotyczàcà
papierów wartoÊciowych, dopuszczeniem
papierów wartoÊciowych lub instrumentów
finansowych nieb´dàcych papierami warto-
Êciowymi do obrotu na rynku regulowanym
lub ubieganiem si´ o takie dopuszczenie,
obowiàzany jest do naprawienia szkody wy-
rzàdzonej przez udost´pnienie do publicznej
wiadomoÊci nierzetelnej, nieprawdziwej lub
niekompletnej informacji lub przemilczenie
informacji, chyba ˝e ani on, ani osoby, za
które odpowiada, nie ponoszà winy, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Podmiot, który sporzàdzi∏ podsumowanie
lub jego t∏umaczenie, ponosi odpowiedzial-
noÊç jedynie za szkod´ wyrzàdzonà w przy-
padku, gdy podsumowanie lub t∏umaczenie
wprowadza w b∏àd, jest niedok∏adne lub
sprzeczne z innymi cz´Êciami prospektu
emisyjnego.”,

b) uchyla si´ ust. 3 i 4,

c) ust. 5—8 otrzymujà brzmienie:

„5. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa
w ust. 1 i 2, ponoszà równie˝ osoby, które
wykorzystujà w swojej dzia∏alnoÊci w zakre-
sie obrotu instrumentami finansowymi in-
formacje wskazane w tych przepisach, chy-
ba ˝e nieprawdziwoÊç lub przemilczenie in-
formacji nie by∏a i nie mog∏a byç im znana.

6. OdpowiedzialnoÊç podmiotów okreÊlonych
w ust. 1, 2 i 5 jest solidarna i nie mo˝na jej
ograniczyç lub wy∏àczyç. Nie wy∏àcza to
mo˝liwoÊci zawarcia umowy okreÊlajàcej
wzajemne zobowiàzania tych podmiotów
z tytu∏u tej odpowiedzialnoÊci.
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7. Emitent oraz podmiot, który sporzàdzi∏ lub
bra∏ udzia∏ w sporzàdzeniu informacji, o któ-
rych mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiàzany
do naprawienia szkody wyrzàdzonej przez
udost´pnienie do publicznej wiadomoÊci
nieprawdziwej informacji lub przemilczenie
informacji, chyba ˝e ani on, ani osoby, za
które odpowiada, nie ponoszà winy.

8. Emitent kwitów depozytowych oraz pod-
miot, który sporzàdzi∏ lub bra∏ udzia∏ w spo-
rzàdzeniu informacji, o których mowa
w art. 59, jest obowiàzany do naprawienia
szkody wyrzàdzonej przez udost´pnienie do
publicznej wiadomoÊci nieprawdziwej infor-
macji lub przemilczenie informacji, chyba ˝e
ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie
ponoszà winy.”,

d) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 2
i 5—8, powinny przy wykonywaniu swoich
obowiàzków do∏o˝yç starannoÊci wynikajà-
cej z zawodowego charakteru swojej dzia∏al-
noÊci.”;

84) w art. 99:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto publicznie proponuje nabycie papierów
wartoÊciowych bez wymaganego ustawà:

1) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub
memorandum informacyjnego albo
stwierdzenia równowa˝noÊci informacji
w memorandum informacyjnym z infor-
macjami wymaganymi w prospekcie emi-
syjnym lub

2) udost´pnienia prospektu emisyjnego
lub memorandum informacyjnego do
publicznej wiadomoÊci lub wiadomoÊci
zainteresowanych inwestorów

— podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ albo ka-
rze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tej samej karze podlega, kto proponuje
publicznie nabycie papierów wartoÊciowych
w inny sposób ni˝ w drodze oferty publicz-
nej.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1 lub 2, dzia∏ajàc w imieniu lub inte-
resie osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej podlega grzywnie do 1 000 000 z∏
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2,
albo obu tym karom ∏àcznie.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu
okreÊlonego w ust. 1—2a podlega grzywnie
do 250 000 z∏.”;

85) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za informacje za-
warte w prospekcie emisyjnym lub innych do-
kumentach informacyjnych albo inne informa-
cje zwiàzane z ofertà publicznà lub dopuszcze-
niem lub ubieganiem si´ o dopuszczenie pa-
pierów wartoÊciowych lub innych instrumen-
tów finansowych do obrotu na rynku regulo-
wanym, albo informacje, o których mowa
w art. 38a ust. 1, art. 42a ust. 1, art. 51
ust. 1 i art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub
zataja prawdziwe dane, w istotny sposób
wp∏ywajàce na treÊç informacji, podlega
grzywnie do 5 000 000 z∏ albo karze pozbawie-
nia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 5, albo obu
tym karom ∏àcznie.”;

86) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Kto, dzia∏ajàc w imieniu lub w interesie
osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej, wbrew obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 38a ust. 1, art. 42a
ust. 1 i art. 51 ust. 1, nie przekazuje
aneksu do prospektu emisyjnego lub
memorandum informacyjnego, podle-
ga grzywnie do 1 000 000 z∏ albo karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.”;

87) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. Kto, dzia∏ajàc w imieniu lub w interesie
osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej, wbrew obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a
ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udost´pnia do
publicznej wiadomoÊci aneksu do pro-
spektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego, podlega grzywnie do
1 000 000 z∏ albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 2, albo obu tym karom
∏àcznie.”;

88) art. 129 otrzymuje brzmienie:

„Art. 129. W okresie siedmiu lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy sporzàdzenie,
zatwierdzenie oraz udost´pnienie do
publicznej wiadomoÊci prospektu emi-
syjnego nie jest wymagane w przypad-
ku ofert publicznych prowadzonych
przez Skarb Paƒstwa:

1) dotyczàcych nabycia co najmniej
10 % akcji danej spó∏ki przez jednego
nabywc´ lub

2) dotyczàcych nabycia przez jednego
nabywc´ akcji w spó∏ce, w której
udzia∏ Skarbu Paƒstwa stanowi mniej
ni˝ 10 % kapita∏u zak∏adowego

— dokonywanych w procesie prywaty-
zacji prowadzonym na podstawie od-
r´bnych przepisów.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.6)) w art. 9116 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Do sprzeda˝y w drodze licytacji papierów war-
toÊciowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), nie
stosuje si´ przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏-
kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) oraz art. 19 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obli-
gacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z póên. zm.7))
w art. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazywania bankowi-reprezentantowi infor-
macji bie˝àcych i okresowych:

a) na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó∏kach publicznych — w przypadku
obligacji, którymi obrót dokonuje si´ w ra-
mach zorganizowanego systemu obrotu w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

b) na zasadach okreÊlonych w warunkach emisji,
zgodnie z ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.8)) — w przypadku obliga-
cji innych ni˝ okreÊlone w lit. a,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 431:

a) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Powzi´cie przez walne zgromadzenie
spó∏ki publicznej uchwa∏y w sprawie
podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
przewidujàcej obj´cie nowych akcji
w drodze subskrypcji prywatnej lub sub-
skrypcji otwartej przez oznaczonego ad-
resata, wymaga obecnoÊci akcjonariuszy
reprezentujàcych co najmniej jednà trze-
cià kapita∏u zak∏adowego. Je˝eli walne
zgromadzenie, zwo∏ane w celu powzi´cia
tej uchwa∏y, nie odby∏o si´ z powodu bra-
ku tego kworum, mo˝na zwo∏aç kolejne
walne zgromadzenie, podczas którego
uchwa∏a mo˝e byç powzi´ta bez wzgl´du
na liczb´ akcjonariuszy obecnych na
zgromadzeniu, chyba ˝e statut stanowi
inaczej.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏a-
dowego nie mo˝e byç zg∏oszona do sàdu
rejestrowego po up∏ywie szeÊciu miesi´cy
od dnia jej powzi´cia, a w przypadku akcji
nowej emisji b´dàcych przedmiotem ofer-
ty publicznej obj´tej prospektem emisyj-
nym albo memorandum informacyjnym,
na podstawie przepisów o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instru-

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123,
poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367,
Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731,
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779 i Nr 122, poz. 796.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.
Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104.

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

og∏oszone 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 i Nr 144,
poz. 900.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118,
poz. 747. 
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mentów finansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spó∏kach
publicznych — po up∏ywie dwunastu mie-
si´cy od dnia odpowiednio zatwierdzenia
prospektu emisyjnego albo memorandum
informacyjnego, albo stwierdzenia równo-
wa˝noÊci informacji zawartych w memo-
randum informacyjnym z informacjami
wymaganymi w prospekcie emisyjnym,
oraz nie póêniej ni˝ po up∏ywie jednego
miesiàca od dnia przydzia∏u akcji, przy
czym wniosek o zatwierdzenie prospektu
albo memorandum informacyjnego albo
wniosek o stwierdzenie równowa˝noÊci
informacji zawartych w memorandum in-
formacyjnym z informacjami wymagany-
mi w prospekcie emisyjnym nie mogà zo-
staç z∏o˝one po up∏ywie czterech miesi´cy
od dnia powzi´cia uchwa∏y o podwy˝sze-
niu kapita∏u zak∏adowego.”;

2) w art. 432:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏a-
dowego powinna wskazywaç tak˝e dzieƒ,
wed∏ug którego okreÊla si´ akcjonariuszy,
którym przys∏uguje prawo poboru no-
wych akcji (dzieƒ prawa poboru), je˝eli nie
zostali oni tego prawa pozbawieni w ca∏o-
Êci. Dzieƒ prawa poboru nie mo˝e byç
ustalony póêniej ni˝ z up∏ywem trzech
miesi´cy, liczàc od dnia powzi´cia uchwa-
∏y, a w przypadku spó∏ki publicznej — sze-
Êciu miesi´cy od dnia powzi´cia uch-
wa∏y.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏a-
dowego w przypadku akcji nowej emisji
b´dàcych przedmiotem oferty publicznej
obj´tej prospektem emisyjnym albo za-
twierdzanym memorandum informacyj-
nym mo˝e zawieraç upowa˝nienie zarzà-
du albo rady nadzorczej do okreÊlenia
ostatecznej sumy, o jakà kapita∏ zak∏ado-
wy ma byç podwy˝szony, przy czym tak
okreÊlona suma nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
okreÊlona przez walne zgromadzenie su-
ma minimalna ani wy˝sza ni˝ okreÊlona
przez walne zgromadzenie suma maksy-
malna tego podwy˝szenia.”;

3) w art. 436 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach
oferty publicznej nast´puje w jednym termi-
nie, wskazanym w prospekcie emisyjnym
albo memorandum informacyjnym, a w ra-
zie nieistnienia obowiàzku sporzàdzenia tych
dokumentów — w og∏oszeniu, o którym mo-
wa w art. 434 § 1. Jednak˝e wskazany w pro-
spekcie emisyjnym lub memorandum infor-
macyjnym termin, do którego akcjonariusze

mogà wykonywaç prawo poboru akcji, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ dwa tygodnie od dnia
udost´pnienia do publicznej wiadomoÊci od-
powiednio tego prospektu emisyjnego albo
memorandum informacyjnego.”;

4) w art. 455 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Uchwa∏a o obni˝eniu kapita∏u zak∏adowego
nie mo˝e byç zg∏oszona do sàdu rejestrowe-
go po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia jej
powzi´cia, a w przypadku gdy równoczeÊnie
z obni˝eniem kapita∏u zak∏adowego nast´pu-
je jego podwy˝szenie co najmniej do pier-
wotnej wysokoÊci w drodze nowej emisji ak-
cji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431
§ 4.”.

Art. 5. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒ-
czonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Za zachowania zaistnia∏e przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stanowiàce naruszenie
przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, sankcj´ administracyjnà wymierza
si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych, chyba ˝e
sankcja administracyjna wymierzona wed∏ug przepi-
sów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà by∏aby wzgl´dniejsza dla strony
post´powania.

Art. 6. W przypadku gdy osiàgni´cie lub przekro-
czenie 90 % ogólnej liczby g∏osów w spó∏ce publicznej
nastàpi∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, uprawnienia akcjonariuszy, o których mowa
w art. 82 lub art. 83 ustawy, o której mowa w art. 1,
mogà byç wykonane nie póêniej ni˝ w terminie 3 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Podmiot wskazany jako agencja informa-
cyjna w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zacho-
wuje swoje uprawnienia. Do takiego podmiotu art. 58
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà oraz przepisów wydanych
na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, nie stosuje si´.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 10 ust. 7 oraz art. 60
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc
do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 7 oraz
art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 47 lit. b, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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