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Pan Mateusz Szceurek
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W nawiązaniu do pisma 'stowarzyszenia Emitent w Giełdowych z dnia 29 lipca 2015r.

dotyczącego przygotowania akt w wYkonawczych do Ustawy o zmianie ustawY o nadzorze

nad rynklem kapitałowym oraz niekt rych innych ustaw w obszarze modyfikacji systemu

opłat na rzecz KfrlF {w załączeniu) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o
przedstawienłe informacji o stanie prac nad przedmiotowymi aktamiwykonawczymi'

Przedmiotowe Rozporządzenie wykonawcze powinno zostać opracowane i skonsultowane z

uczestnikami rynku z należytą uwagą/ bez pośpiechu i z wykorzystaniem analiz niezbędnych

do realizacji cel w wyrażonych w stanowisku Rady Ministr w odnośnie regulacji określającej

na wiele lat nowy system finansowania nadzoru.

Kwestia ta jest tym pilniejsza, iż nadchodzące wybory parlarnentarne mogą op źnić prace

legislacyjne lub wręcz uniemożliwić ich finalizację w ciągu najbliższych miesięcy. Natomiast

ewentualny brak we.|ścia w życie przed koricem 20L5r. aktu wykonawczego określającego

ostateczną wysokość stawek opłat bezpośrednich ponoszonych przez uczestnik w rynku

kapitałowego skutkować może koniecznością pobierania opłat w wysokości maksymalnej

wynikającej z zapis w ustawowych'

Załacznik: Pismo StowaruYszenia [mitentow GiełdcwYch z dnia 29 lipca

Bo wiadomośei:

Ż. Pan A' jakubiak, Prz*w*dniczący Komisji N*dłcru Finaftsswego,

Pani l' Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papier w Wartościowych S.A.,

Pan P. Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papier w Wartościowych w Warszawie S'A',

Pan M' Dyl, Prezes Zarządu,lzbaZanądzających Funduszami i Aktywami,

Pan W. Markiewicz, Prezes Łarządu,lzba Dom w Maklerskich.
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