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Warszawa, dnia 3 czerwca 2014r.

Pan Andrzej Jakubiak
PrzewodniczAcy Komisj i  Nadzoru
Finansowego

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

W nawiEzaniu do spotkania konsultacyjnego w sptawie projektu ustawy o zmianie ustawy o

ofercie publicznej i warunkoch wprowadzonio instrumentdw finansawych do zorganizawonego

obrotu orcz a sp6tkach publicznych (wersjo z dnio 25 kwietnia 2A74 r./, przygotowanego przez

Rzadowe Centrum Legislacj i  na podstawie laloiefr przyjqtych przez Radq Ministr6w w dniu 10
grudnia 2013 r.,  kt6re odbyto siq w dniu 29 maja 2014 r. wsiedzlbie Ministerstwa Finans6w,

Stowarzyszenie Emitent6w Gietdowych zwraca siQ z uprzejmq proibE o rozwaienie zmiany
proponowanego obecnie ksztattu zapis6w art.66 przedmiotowej irstawy w duchu propozycji
przpdqlawionej w rd14L1n Lu do niniejsrego pi\ma.

W ramach spotkania konsultacyjnego uzgodniono pelen konsensus instytucj i  reprezentujqcych
rynek kapitatowy odno3nie potrzeby innego rozwiqzania doiyczEcego przekazywania przez spdlki
informacji  do podmiotdw wspierajqcych emitent6w w zakresie wypetniania obowiEzkdw
wynikajEcych z regulacji tego rynku.

Pro6ba niniejsza wynika w ki lku fundamentalnych powod6w:
. Zapewnienie Scistej kontrol nad przeplywen informacji  jest skuteczniejsze ni i  regulacyjne

sankcje 2abraniajEce korzystania przez emitent6w ze wsparcia podmiotdw zewnqtrznych.
. Scisly monitoring przeplywu informacji jest znacznie bafdziej efektywny dla bezpieczenstwa

rynku ni2 coraz bardziej restrykcyjne regulacje wymuszajqce tak2e dodatkowe interpretacje
?e strony urzqdLl KNF.

. Proponowane zapisy mogq uniemo2liwia funkcjonowanie Autoryzowanym Doradcom na
rynku Newconnect oraz Cataiyst, co jest jednym z f i lar6w funkcjonowania tych rynk6w.

Proponujemy zmianQ przepisdw ustawy w oparciLt o dwa podstawowe zaloienial

. Wprowadzenie zapi56w w zakresie list insider6w we wszystkich podrniotach, kt6re maiE
dostQp do informacji  (nie tylko emitent, ale takre sp6lki zaleine, gdzie mogq powstawaa
informacje poufne, oraz doradcy wspierajqcy emitent6w w wykonywaniu obowiqzk6w, w
tym Autoryzowani Doradcy),
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Rozwiqzanie takie jest szczeg6lnie uzasadnione w sytuacji ,  gdy juz niediugo wejdq w iycie

regulacje MAR, kt6re w spos6b fundamentalny zmieniE sposob wypelniania obowiqzk6w

informacyjnych. Pozostawienie sp6lek bez wsparcia eksperckiego w takiej syt!racji rno2e

doprowadzie do isiotnych naruszei prawa w zakresie ujawnlania informacji  ze szkodq dla

calego rynku. Uregulowanie tek kwesti i  pozwoli na petnq kontrolq przepiywLl informacji  i  jej

ochronQ,

Z uwagi na istotno6a powyZszej kwesti i ,  przeprowadzone wczelniej uzgodnienia z
przedstawicielami innych instytucj i ,  oraz trwajqcy obecnie w Ministerstwie Finansow proces

konsultacj i  przedmiotowego aktu prawnego przekazujemy treia niniejszego pisma takze do

Ministerstwa Finans6w, Gleldy Papier6w Warto<ciowych oraz Stowarzyszenia lnwestor6w

Indywidualnych.

w zalqczeniu przekazujQ projekt przedmiotowych zapis6w wraz ze szczegdiowym

uzasadnieniem,

. obiecie okresami zamknrQtymi wszystkich os6b, kt6re bqdE wpisywane na l isly

Z powa2aniem,
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Do wiadomoSci:

1. Pan Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministersiwo Finans6w.

2. pan Adam Maciej€wski,  Prezes Zarzqdu, Gielda Papier6w Wartoiciowych w Warszawie S.A.

3. Pan Jaroslaw Dominiak, Prezes Zarzqdu, Stowarzyszenie Inwestor6w Indywidualnych.
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