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Warszawa, dnia AL listopada 2014 r. 

Pan 

Maciej Berek 

Sekretarz Rady Ministrów 

Nawiązując do pisma z dnia 6 października 2014 r., znak FN3/0310/BRS/RD-

90426/2014, w sprawie zdjęcia z porządku obrad Rady Ministrów w dniu 7 października 

2014 r. punktu dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (RM-10-90-11), przekazuję poniżej autopoprawkę do 

wymienionego projektu, z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie tego projektu wraz z autopoprawką 

na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. 

Treść autopoprawki: 

W art. l w pkt l w lit. b projektowanej ustawy zmieniany pkt 27 w art. 4 otrzymuje 

brzmienie: 

"27) pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu 

dominującego, z wyłączeniem możliwości uzyskania w ten sposób statusu podmiotu 

dominującego przez Skarb Państwa, w podmiocie posiadającym akcje spółki publicznej 

lub w innym podmiocie będącym wobec tego podmiotu podmiotem dominującym albo 

nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio 

zależny;" . 

Autopoprawka jest oparta na propozycji Ministerstwa Skarbu Państwa (wariant 11), 

przekazanej pismem z dnia 24 października 2014 r. , znak MSP/DPWiP/3933/14/IF (w 

załączeniu) , zmodyfikowanej przez Ministerstwo Finansów poprzez JeJ odniesienie do 

brzmienia przedmiotowej regulacji wynikającej z projektu ustawy, a nie z ustawy 

obowiązującej. 
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Autopoprawka ma na celu wyłączenie Skarbu Państwa z obowiązków ujawniania stanu 

posiadania akcji spółek publicznych oraz ogłaszania wezwania, o których mowa odpowiednio 

wart. 69 i art. 73 projektowanej ustawy, powstających również w przypadku pośredniego 

nabycia akcji spółek publicznych. 

Jednocześnie Ministerstwo Finansów podziela stanowisko Ministerstwa Skarbu Państwa, że 

rozstrzygające znaczenie w zakresie autopoprawki będzie miała opinia Ministra Spraw 

Zagranicznych o zgodności proponowanego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej . 
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MSP/DPWiP/3933/14/ IF 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk 
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Warszawa, dnia ;> paździemika 20 l4 r. 

Pani 

Dorota Podedworna-Tarnowska 

Podsekrctarz Stanu 

Ministerstwo Fir•ansów 
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W związku z przekazanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustuH'Y o u[2r~·ie 

publicznej i warunkach wprowadza11iu instrumentów flnansv\łyc/z do zorgcnizowunt';?O 
systemu n bron: oraz o spółkach publicznych (RM-1 0-90-11 ), or::1:r. zgło.:;zl:ni cn1 przez 
Ministe:·stwo Skarbu Pcn1stwa (dalej: MS?) uw::L~ i ogó!.-,c_; do pn :jc};~:.l u : tQ\:..,y, 1.\ ·:~kstilli~;;::.:: n! 
problem traktowania Skarbu Państwa j nko pod;r.iotu dominuj ącego i \.\)'Gi!<.Jj~fcych z t~go 
tytuh1 określonych ustawą obowiązk<F\' , przedstawiam altematy·.vne propozycje zmian 
legislacyjnych. 

·wariant I 
Wprowadzenie do projektu ustawy o -::mianie ustm vy o ofercie publicznej i y;,·arunbch 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorgo,'1izowanego 5ystemu obrotu oraz o spół· 

kach publicznych zmian polegających na dodam u następujących przepi sów: 
l) wart. 69 ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mmva w cst. i 2, nic powstaje 
w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa."; 

2) wart. 73 ust. 7 w brzmieniu: 

" 7. Obowiązki, o których mowa w ust. L ni e powstaj ą w przypadku przekroczenia 
progu 33 l/3% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje zostdy 
dopuszczone do obrotu na rynku regulovvanym w wyniku 11.1 Średniego nabycia akcji 
przez Skarb P:u1stwa."; 
3) art. 89a w brzmieniu: 

"Art. 89a. Przepisów ati. 88a oraz art. ~9 ust. l p~t 1 i pkt 2, usi.. 2a i ust. 3 oraz nie 
stosuj e s i ę w przypadku pośrednicgn nab;c!a <~kcj i prZćZ Skarb Pchstv.-a.". ·1 iJ 
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Wariant II 

Niezależnie od powyższego , mając na wzg lędzie intencję wyłączenia Skarbu Państwa od 
obowiązku zawiadamiania z art. 69 projektu ustawy oraz od obowiązku obowiązkowego 
wezwania nas tępczego z art. 73 projektu ustawy, powstających przy pośrednim nabyciu akcji, 
MSP poddaje pod rozwagę zmianę wyłącznie defi nicji pośredniego nabycia akcji np. 
w następujący sposób: 

"27) pośrednim nabyciu akcji - rowmie się przez to uzyskanie statusu podmiotu 
dominującego, z wyłączeniem możliwości uzyskania w ten sposób statusu podmiotu 
dominującego przez Skarbu Pmistwa, w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 
posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej 
będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki 
publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny;". 

Przedstawiając powyższe MSP jednocześnie wskazuje, że rozstrzygające w tym zakresie 
znaczenie będzie miała opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności przedstawionych 
wyżej wariantów zmian z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 

Pan 
Andrzej Jakubiak 
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POrff'fRZ STANU 

Wojciech KJvva lczyk 

Przewodniczący Komisj i Nadzoru Finansowego 


