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Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot, który zamierza, bezpoÊrednio lub po-
Êrednio poprzez podmioty zale˝ne lub w dro-
dze porozumieƒ, nabyç albo objàç akcje lub
prawa z akcji krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ
w liczbie zapewniajàcej dysponowanie albo
przekroczenie odpowiednio 20 %, 331/3 %,
50 % g∏osów na walnym zgromadzeniu lub
udzia∏u w kapitale zak∏adowym, jest obowiàza-
ny ka˝dorazowo zawiadomiç organ nadzoru
o zamiarze nabycia albo obj´cia. Podmiot, któ-
ry zamierza podjàç inne dzia∏ania, o których
mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó∏kach publicznych, powodu-
jàce, ˝e krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ stanie si´
jego podmiotem zale˝nym, obowiàzany jest
ka˝dorazowo zawiadomiç o tym zamiarze or-
gan nadzoru. Podmiot dokonujàcy zawiado-
mienia przekazuje równie˝ informacj´ o posia-
danych bezpoÊrednio lub poÊrednio poprzez
podmioty zale˝ne lub w drodze porozumieƒ
akcjach lub prawach z akcji krajowego zak∏adu
ubezpieczeƒ, jak równie˝ o podmiotach domi-
nujàcych tego podmiotu i zawartych przez ten
podmiot porozumieniach, stanach faktycznych
i prawnych pozwalajàcych innym podmiotom
na wykonywanie praw z akcji krajowego zak∏a-
du ubezpieczeƒ lub podejmowanie dzia∏aƒ,
o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofer-
cie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spó∏kach publicz-
nych.”;

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

„1. Podmiot, który zamierza zbyç bezpoÊrednio
lub poÊrednio akcje lub prawa z akcji krajowe-

go zak∏adu ubezpieczeƒ, ma obowiàzek ka˝do-
razowo powiadomiç o zamiarze zbycia organ
nadzoru, je˝eli w wyniku zbycia jego udzia∏
w liczbie g∏osów na walnym zgromadzeniu lub
w kapitale zak∏adowym spad∏by odpowiednio
poni˝ej 10 %, 20 %, 331/3 %, 50 %.”.

Art. 2. 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,
z póên. zm.2)) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto:

1) osiàgnà∏ lub przekroczy∏ 5 %, 10 %, 15 %,
20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo
90 % ogólnej liczby g∏osów w spó∏ce publicz-
nej albo

2) posiada∏ co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %,
25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby g∏osów w tej spó∏ce, a w wyni-
ku zmniejszenia tego udzia∏u osiàgnà∏ odpo-
wiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %,
331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej
ogólnej liczby g∏osów

— jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç
o tym Komisj´ oraz spó∏k´, nie póêniej ni˝ w ter-
minie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowie-
dzia∏ si´ o zmianie udzia∏u w ogólnej liczbie g∏o-
sów lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
móg∏ si´ o niej dowiedzieç, a w przypadku zmia-
ny wynikajàcej z nabycia akcji spó∏ki publicznej
w transakcji zawartej na rynku regulowanym —
nie póêniej ni˝ w terminie 6 dni sesyjnych od dnia
zawarcia transakcji.”.

Art. 3. Do post´powaƒ wszcz´tych na podstawie
art. 35 i 36 ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakoƒ-
czonych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

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

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341
i Nr 97, poz. 802.
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USTAWA

z dnia 18 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spó∏kach publicznych

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

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.


