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Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 paêdziernika 2005 r. w sprawie wzorów wezwaƒ do
zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji spó∏ki
publicznej, szczegó∏owego sposobu ich og∏aszania
oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych we-
zwaƒ (Dz. U. Nr 207, poz. 1729) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) oÊwiadczenie podmiotu nabywajàcego ak-
cje o ziszczeniu si´ wszystkich warunków
prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub
o otrzymaniu wymaganego zawiadomie-
nia o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji
lub wymaganej decyzji w∏aÊciwego orga-
nu, udzielajàcej zgody na nabycie akcji, lub
wskazanie, ˝e wezwanie jest og∏oszone
pod warunkiem ziszczenia si´ warunków
prawnych lub otrzymania wymaganych
decyzji lub zawiadomieƒ, oraz wskazanie
terminu, w jakim, wed∏ug najlepszej wie-
dzy wzywajàcego, ma nastàpiç ziszczenie
si´ warunków prawnych i otrzymanie wy-
maganych zawiadomieƒ o braku zastrze-
˝eƒ lub decyzji udzielajàcych zgody na na-
bycie akcji, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒ-
czenia przyjmowania zapisów w ramach
wezwania;”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) szczegó∏owy opis ustanowionego zabez-
pieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
ustawy, jego rodzaju i wartoÊci oraz
wzmiank´ o przekazaniu Komisji Nadzoru
Finansowego zaÊwiadczenia o ustanowie-
niu zabezpieczenia.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot poÊredniczàcy po przekazaniu zawia-
domienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2
ustawy, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 24 godzin, przekazuje w celu og∏o-
szenia treÊç wezwania agencji informacyjnej,
o której mowa w art. 58 ustawy.”;

3) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zakoƒczenia z okreÊlonym skutkiem innego
wezwania do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub
zamian´ akcji spó∏ki nale˝àcej do tej samej
grupy kapita∏owej co spó∏ka, której akcje sà
obj´te wezwaniem, og∏oszonego na teryto-
rium paƒstwa nale˝àcego do OECD przez wzy-
wajàcego lub spó∏k´ nale˝àcà do tej samej co
wzywajàcy grupy kapita∏owej,”;

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna si´ nie
wczeÊniej ni˝ w 14. dniu roboczym i nie póê-
niej ni˝ w 37. dniu roboczym przypadajàcym
po dniu przekazania zawiadomienia, jednak
nie wczeÊniej ni˝ w pierwszym dniu robo-
czym po opublikowaniu treÊci wezwania
w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ust. 2 pkt 1 — mo˝e ulec wyd∏u˝eniu:

a) do 120 dni — je˝eli po og∏oszeniu wezwa-
nia zaistnia∏y uzasadnione okolicznoÊci
wskazujàce na mo˝liwoÊç niezrealizowa-
nia celu wezwania, a akcje obj´te zapisa-
mi z∏o˝onymi w ciàgu pierwszych 70 dni
przyjmowania zapisów zostanà nabyte
nie póêniej ni˝ w ciàgu 10 dni roboczych
przypadajàcych po up∏ywie tych pierw-
szych 70 dni,

b) o czas niezb´dny do ziszczenia si´ warun-
ku prawnego nabycia akcji w wezwaniu
lub otrzymania wymaganego zawiado-
mienia lub decyzji w∏aÊciwego organu,
jednak nie wi´cej ni˝ do 120 dni — jeÊli
bezskutecznie up∏ynà∏ termin, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 18;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzywajàcy, w trybie okreÊlonym w § 5 ust. 2
i 4, informuje o:

1) wyd∏u˝eniu terminu przyjmowania zapi-
sów:

a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz
pkt 2 lit. a — nie póêniej ni˝ na 14 dni
przed dniem up∏ywu pierwotnego ter-
minu,

b) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz
pkt 2 lit. b — nie póêniej ni˝ w ostatnim
dniu pierwotnego terminu;

2) skróceniu terminu przyjmowania zapi-
sów — nie póêniej ni˝ na 7 dni przed
dniem up∏ywu skróconego terminu.”;

1580

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów wezwaƒ do zapisywania si´ na sprzeda˝ 
lub zamian´ akcji spó∏ki publicznej, szczegó∏owego sposobu ich og∏aszania oraz warunków nabywania akcji

w wyniku tych wezwaƒ

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

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).ww

w.
rc

l.g
ov

.p
l



Dziennik Ustaw Nr 204 — 16056 — Poz. 1580 

5) w § 9:

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

„2) liczby i terminów transakcji nabycia akcji
w wezwaniach, o których mowa w art. 74
i 91 ustawy,

3) sposobu i terminów sk∏adania zapisów
w wezwaniu”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zmiany sposobu i terminów przyjmowania
zapisów mo˝na dokonaç nie póêniej ni˝ na
7 dni przed dniem zakoƒczenia przyjmowa-
nia zapisów w wezwaniu.”;

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Transakcja nabycia akcji w trybie okreÊlonym
w § 8 ust. 1 pkt 2 mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie 14 dni roboczych od dnia roz-
pocz´cia przyjmowania zapisów.”;

7) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia pkt 27 otrzy-
muje brzmienie:

„27. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpie-
czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 usta-
wy, jego rodzaju i wartoÊci oraz wzmianka
o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowe-
go zaÊwiadczenia o ustanowieniu zabezpie-
czenia”;

8) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia pkt 34 otrzy-
muje brzmienie:

„34. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpie-
czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy,
jego rodzaju i wartoÊci oraz wzmianka o prze-
kazaniu Komisji Nadzoru Finansowego za-
Êwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia”;

9) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia pkt 31 otrzy-
muje brzmienie:

„31. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpie-
czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy,
jego rodzaju i wartoÊci oraz wzmianka o prze-
kazaniu Komisji Nadzoru Finansowego za-
Êwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia”;

10) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia pkt 29 otrzy-
muje brzmienie:

„29. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpie-
czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy,
jego rodzaju i wartoÊci oraz wzmianka o prze-
kazaniu Komisji Nadzoru Finansowego za-
Êwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia”.

§ 2. Do wezwaƒ og∏oszonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w. z. E. Suchocka-Roguska

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 69/71 (wejÊcie od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96
— al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
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