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W zwiqzku z przekazanym projektem rozporzqdzenia Ministra Finans6w w sprowie oplot na pokrycie

kosztiw nodzoru nad rynkiem kopitolowym z dnio 24 wrzeinia 2015 r., w ramach prowadzonych

konsultacj i  publ icznych, w imieniu Srodowiska emitent6w, reprezentowanych przez Stowarzyszenie

Ernitent6w Gieldowych, pragnQ przedstawi6 nastqpujqcy wniosek odnoszqcy siq do tre6ci
przed miotowego Projektu.

Z treic i  Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.  o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitalowym

oraz niekt6rych innych ustaw wynika, 2e obowiqzkiem partycypowania w kosztach nadzoru nad

rynkiem kapitalowym obarczone bqdq nie ty lko sp6lki  publ iczne notowane na Gieldzie, ale wedle

brzmienia art .  94b ustawy o ofercie publ icznej i  warunkach wprowadzania instrument6w

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, bqdq tak2e emitenci papier6w warto5ciowych

innych ni2 akcje.

Nale2y zwr6cic uwagq na fakt, ie przy braku odpowiedniego sformulowania przepis6w

rozporzqdzenia doprecyzowujqcego przepisy przywolanej wy2ej ustawy, sp6lki, kt6re sq jednoczeSnie

emitentami akcji, jak i obligacji bqdq ponosity podw6jne oplaty z tytulu koszt6w nadzoru, z uwagi na

fakt,  2e mieszczq siq w dw6ch grupach podmiot6w zobowiqzanych. Sytuacjq takq nale2y uznai za

wysoce niepo2qdanq, wobec czego konieczne jest uwzglqdnienie w Projekcie rozporzqdzenia

odpowiedniej  propozycj i  normy kol izyjnej ,  na podstawie kt6rej  oplata zwiqzana z emisjq obl igacj i  w
przypadku sp6fek publ icznych bqdzie konsumowana przez oplatq uiszczanq z tytulu nadzoru

sprawowanego nad emitentem,
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Nieracjonalnym bytoby rozwiqzanie polegajqce na pobieraniu podwojnych oplat od tego samego
podrniotu; kt6ry nreZe byc zakwalifikowany do dw6ch r62nych grup podmiot6w zobowiqzanych w
sytuacji, w kt6rej w zwiqzku z tym faktem nie ulega jednocze$nie zmianie pakiet czynno5ci
nadzorczych wykonywanych wobec tego podmiotu przez organ.

Z.tego wzgtedu, wniosek zawarty w pefitum niniejszego pisma, nale2y uznai za konieczny i w petni
uzasadniony.


