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W zwiqzku z projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach 

publicznych (RM-10-90-11), uprzejmie informujt(, ze wycofujy autopoprawkt( do wymienionego 

projektu, przekazanq Radzie Ministr6w pismem z dnia 12 listopada 2014 r., znak 

FN3/031 0/BRS/RD-1 03049/2014, oraz zwracam sit( z uprzejmq prosbq o rozpatrzenie tego 

projektu ustawy na najblizszym posiedzeniu Rady Ministr6w. 

Jednoczesnie chcialabym zwr6ci6 uwagt( na potrzeby jak najszybszego wejscia w zycie regulacji 

prawnych zaproponowanych w wymienionym projekcie. Podkreslenia bowiem wymaga, ze 

celem tych regulacji jest stworzenie bardziej konkurencyjnego rynku przejyc w Polsce, 

wzmacniajqcego przez to efektywnosc gospodarczq sp6lek publicznych oraz konkurencyjnosc 

gospodarki narodowej. Opr6cz tego zaproponowane rozwiqzania majq na celu wzmocnienie 

ochrony mniejszosciowych akcjonariuszy, zapewnienie wiykszej r6wnowagi pomit(dzy ochronq 

uzasadnionego interesu akcjonariuszy i zabezpieczeniem dlugoterminowych interes6w sp6lek 

publicznych oraz efektywne przeciwdzialanie nieuczciwym praktykom w zakresie konkurencji. 

Zainteresowanie jak najszybszym wejsciem w zycie rozwiqzan zawartych w przedmiotowym 

projekcie wyrazaly instytucje dzialajqce na rynku kapitalowym. W szczeg6lnosci nalezy 

wskazac na Stowarzyszenie Inwestor6w lndywidualnych, organizacjt( zrzeszaj~c~ inwestor6w 

gieldowych w Polsce, kt6ra w pismach kierowanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w 

i Ministerstwa Finans6w wskazywala na problemy zw1qzane z funkcjonowaniem 

obowiqzujqcych przepis6w w zakresie instytucji wezwan. Zmiany przewidziane projektem 

wpisujq sit( r6wniez w realizowany i rozwijany przez Ministerstwo Skarbu Panstwa program 
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,Akcjonariat Obywatelski", kt6ry rna na celu zachcrcenie obywateli do aktywnego inwestowania 

w akcje prywatyzowanych sp6lek Skarbu Pailstwa oraz inne instrurnenty dostcrpne na gieldzie. 

Nalezy r6wniez podkreslic, ze w roku 2013 w systernie EU-Pilot zostala zarejestrowana sprawa 

nr 4875/13/MARK dotyczqca niewlasciwej transpozycji art. 5 dyrektywy 2004/25/WE, kt6ra nie 

zapewnia odpowiedniej ochrony interes6w akcjonariuszy rnniejszosciowych, w przypadku gdy 

dany podrniot uzyska faktycznq kontrolcr nad sp6lkq akcyjnq. Z uwagi na fakt, ze przedrniotowy 

projekt ustawy zaklada rnicrdzy innyrni wlasciwq transpozycjcr wskazanego przepisu prawa 

europejskiego, dalsze wydluzanie procesu legislacyjnego spowodowac rnoze w konsekwencji 

wystqpienie Kornisji Europejskiej do Trybunalu Sprawiedliwosci UE z wnioskiern o nalozenie 

kary na Polskcr za brak prawidlowej irnplementacji zapis6w dyrektywy 2004/25/WE. 

Majqc na uwadze powyzsze, Ministerstwo Finans6w wyraza jednoczesnie gotowosc wlqczenia 

postulowanych przez Ministerstwo Skarbu Pailstwa zrnian regulacyjnych w zakresie statusu 

prawnego uczestnictwa Skarbu Pailstwa w obrocie na rynku kapitalowyrn do rozwazenia 

w trakcie innego prowadzonego obecnie przez Ministerstwo Finans6w procesu legislacyjnego. 

Nalezy nadrnienic, ze aktualnie trwajq prace nad projektern kolejnej nowelizacji ustawy o ofercie 

publicznej, uj(jtej w pozycji UCJJ4 Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministr6w, kt6ra rna na celu wdrozenie dyrektywy 2013/50/UE z dnia 22 pazdziernika 2013 r. 

zrnieniajqcej dyrektywcr 2004/1 09/WE w sprawie harmonizacji wyrnog6w dotyczqcych 

przejrzystosci inforrnacji o ernitentach, kt6rych papiery wartosciowe dopuszczane sq do obrotu 

na rynku regulowanyrn, dyrektyw<r 2003/71 /WE w sprawte prospektu emisyjnego 

publikowanego w zwiqzku z publicznq ofertq lub dopuszczeniern do obrotu papier6w 

wartosciowych oraz dyrektywy 2007 /14/WE ustanawiajqq szczeg6lowe zasady wdrozenia 

niekt6rych przepis6w dyrektywy 200411 09/WE. Projekt tej nowelizacji pisrnern z dnia 

20 stycznia 2015 r. zostal przekazany do uzgodnieil i konsultacj i publicznych oraz 

zaopmwwama. 
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