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W związku z wejściery' w zycie w dniu 1 stycznia 2016 r. Rozporźąr|zenia Ministra

Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. W sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad

rynkiem kapitałowym (Dz. U' z 2o\5 r.r poz. 2347) oraz W nawiązaniu do pisma

Stówarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 5 kwietnia 2076 r., którego kopia załączona
jest do niniejszego pisma, ponownie zwracam się do Pana Przewodniczącego w imieniu

spółek członkowskich, które są zobowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów
nadzoru, z prośbą o mozliwie szybkie przekazanie informacji niezbędnych do

przygotowania się do wypełnienia powyŻszego obowiązku.

W ostatnim czasie do Stowarzyszenia napływają ze strony emitentów liczne prośby o
wyjaśnienie ustanowionych w w/w rozporządzeniu algorytmów, słuŹących wyliczeniu
wysokości opłaty na pokrycie kosztów nadzoru oraz podanie wartości parametrów, bez
których dokonanie tychże obliczeń jest niemozliwe'

Wprawdzie, zgodnie z $ 24. Rozporządzenia wartości przedmiotowych parametrów

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości w
terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, jednakze pragnę zaznaczyć,
że mając na uwadze niezbędne planowanie finansowe po stronie emitentów
zobowiązanych do wnoszenia w/w opłat, jak równiez fakt, że jest to pierwszy rok

obowiązywania nowego systemu opłat, emitenci będą potrzebowali odpowiednio duzej
ilości czasu na wdrozenie tego systemu i podjęcie prawidłowych wyliczeń. Z tych

względów prośba o jak najszybsze opublikowanie odpowiednich danych jest w pełni

uzasadniona.

Jednocześnie, nawiązując do powyzszej argumentacji, pragnę ponowić postulat,

skierowany do Pana Przewodniczącego w piśmie z dnia 5 kwietnia 2oL6 r., aby w
pierwszym roku obowiązywania nowego systemu opłat na rzecz nadzoru Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego określił i przekazał w formie pisemnej dla każdego zobowiązanego
emitenta wysokość naleznej opłaty na rzecz nadzoru w roku 2016 r. Rozwiązanie takie W

pierwszym roku obowiązywania nowego systemu znacznie usprawniłoby system poboru. i

ograniczyłoby istotnie ryzyko błędów. Co więcej, korzystnie wpłynęłoby to na sprawność
poboru opłat, jak równieŻ agraniczyłoby prace urzędu przy rozliczaniu ewentualnych
róznic pomiędzy wpłatami dokonywanymi przez poszczególnych emitentów a wpłatami
naleznymi za rok 2076.

Z poważaniem'

Załączniki:

1. Kopia pisma Stowarzyszenia z dnia 5 kwietnia ZO|B r.
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