
Projekt z dnia 9 wrzesnia 2014 r. 

ROZPOR Z ;\D ZE NIE 

MINISTRA FIN A NSOW 1 

w sprawie wzor6w wezwan do zapisywania si~ na sprzedaz lub zamian~ akcji spolki 

publicznej, warunk6w nabywania akcji w wezwaniach, szczeg61owego sposobu ich 

oglaszania oraz dopuszczalnych rodzaj6w zabezpieczenia wezwania 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

sp6lkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 oraz . ........ ) zarz'ldza sit(, co nastypuje: 

§ 1. 1. Rozporz'ldzenie okresla wz6r wezwania do zapisywania siy na sprzedaz lub 

zamiany akcji sp6lki publicznej w przypadkach: 

1) o kt6rym mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o sp6lkach publicznych, zwanej dalej "ustaw'l", stanowi'lCY zal'lcznik m 1 

do rozporz'ldzenia; 

2) wykonania przez akcjonariusza obowi'lZku wynikaj'lcego z art. 73 ust. 1 pkt 1 albo art. 73 

ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przekraczania 33 1
/ 3 % albo 66% og6lnej liczby glos6w 

w sp6lce publicznej , stanowi~cy zal~cznik nr 2 do rozporz~dzenia; 

3) zamiaru wyst~pienia akcjonariusza lub akcjonariuszy sp6lki publicznej z z~daniem 

umieszczenia w porz~dku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjycia uchwaly o 

przywr6ceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na podstawie 

art. 91 ust. 6 ustawy, stanowillCY zal'lcznik nr 3 do rozporz~dzenia. 

2. Rozporz'ldzenie okresla r6wniez warunki nabywania akcji w wezwaniach, szczeg6lowy 

spos6b ich oglaszania oraz dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia wezwania. 

§ 2. Ilekroc w rozporz'ldzeniu jest mowa o: 

1) wezwaniu - rozumie siy przez to wezwania, o kt6rych mowa w art. 72a ust. 1, art. 73 ust. 1 

oraz art. 91 ust. 6 ustawy; 

1 Minister Finans6w kieruje dzialem administracji rz~dowej - instytucje finansowe , na podstawie § I ust. 2 pkt 3 
rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dn ia 18 listopada 20 II r. w sprawie szczeg6lowego zakresu 
dzia!ania Ministra Finans6w (Oz. U. Nr 248, poz. 1481 ). 
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2) czasie trwania zapis6w - rozumie siy przez to okres od dnia ogloszenia wezwania, w 

spos6b, o kt6rym mowa w art. 77a ust. 3 ustawy, do dnia zakoilczenia przyjmowania 

zapis6w na akcje objyte wezwaniem; 

3) zawiadomieniu o braku zastrzezeil. wobec nabycia akcji - rozumie siy przez to r6wniez 

niewyrazenie zastrzezeil w terminie przewidzianym odrybnymi przepisami reguluj'lcymi 

nabywanie akcji. 

§ 3. 1. Trese wezwania, z zastrzezeniem § 4, zawiera: 

1) imiy i nazwisko lub firm(( (nazwy), miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres 

wzywaj 'lee go; 

2) imiy i nazwisko lub firm(( (nazwy), miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres podmiotu 

nabywaj'lcego akcje; 

3) firm((, siedziby, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu 

posrednicz'lcego; 

4) podstawy prawn'l ogloszenia wezwania; 

5) oznaczenie akcji objytych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby 

glos6w na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju; 

6) procentow'l liczby glos6w z akcji objytych wezwaniem i odpowiadaj<lC<l jej liczby akcji, 

jak'l podmiot nabywaj<lCY akcje zamierza osi'lgn'lc w wyniku wezwania, oraz l<lcZn<l, 

procentow'l liczby glos6w z akcji i odpowiadaj<lC<l jej liczby akcji, jak'l zamierza on 

osi'lgn'le po przeprowadzeniu wezwania, a w przypadku, o kt6rym mowa w § 1 ust. pkt 

1 - dodatkowo wskazanie minimalnej liczby akcji i odpowiadaj'lcej jej procentowej 

liczby glos6w, jezeli zostala okreslona, 

7) okreslenie proporcji, w jakich nast'lpi nabycie akcji przez ka:Zdy z podmiot6w - jezeli na 

podstawie wezwania akcje zamierza nabywae wiycej niz jeden podmiot; 

8) ceny, po kt6rej byd'l nabywane akcje objyte wezwaniem, okreslon'l odrybnie dla kazdego z 

rodzaj6w akcji o tozsamych uprawnieniach co do prawa glosu - jezeli akcje objyte 

wezwaniem r6zni'l siy pod wzglydem liczby glos6w na walnym zgromadzeniu, do jakiej 

uprawnia akcja danego rodzaju; 

9) ceny, od kt6rej, zgodnie z art. 79- 79d ustawy, nie moze bye nizsza cena okreslona w pkt 

8, okreslon'l odrybnie dla kazdego z rodzaj6w akcji o tozsamych uprawnieniach co do 

prawa glosu- jezeli akcje objyte wezwaniem r6zni'l siy pod wzglydem liczby glos6w na 

walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem 

podstaw ustalenia tej ceny; 
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1 0) czas trwania zapis6w, w tym termin przyj mowania zapis6w na akcje objyte wezwaniem, 

ze wskazaniem, czy i przy spelnieniu jakich warunk6w nastqpi skr6cenie lub 

przedluzenie terminu przyjmowania zapis6w; 

11) wskazanie podmiotu dominujqcego wobec wzywajqcego lub wobec podmiotu 

nabywajqcego akcje; 

12) procentowq liczbtr glos6w z akcji oraz odpowiadajqcq jej liczbtr akcji, jakq wzywajqcy lub 

podmiot nabywajqcy akcje posiada wraz z podmiotem dominujqcym, podmiotami 

zaleznymi lub podmiotami btrdqcymi stronami zawartego porozumienia, o kt6rym mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz lqcznq, procentowq liczbtr glos6w z akcji i 

odpowiadajqcqjej liczby akcji, jakq zamierza osiqgnqc, wraz z podmiotem dominujqcym 

i podmiotami zaleznymi, po przeprowadzeniu wezwania; 

13) wskazanie rodzaju powiqzan mitrdzy wzywajqcym a podmiotem nabywajqcym akcje -

jezeli sq to r6zne podmioty, oraz mitrdzy podmiotami nabywajqcymi akcje; 

14) wskazanie miejsc przyjmowania zapis6w na akcje objyte wezwaniem; 

15) wskazanie termin6w, w jakich w czasie trwania zapis6w podmiot nabywajqcy akcje 

btrdzie nabywal akcje od os6b, kt6re odpowiedzialy na wezwanie; 

16) termin i spos6b zaplaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niz 

zdematerializowane; 

17) wskazanie, czy wzywajqcy lub podmiot nabywajqcy akcje jest podmiotem dominujqcym 

albo zaleznym wobec emitenta akcj i objytych wezwaniem, z okresleniem cech tej 

dominacji albo zaleznosci; 

18) oswiadczenie podmiotu nabywajqcego akcje o ziszczeniu Sly wszystkich warunk6w 

nabycia akcji w wezwaniu, o kt6rych mowa wart. 72a ust. 2- 4 ustawy; 

19) warunki, o kt6rych mowa w art. 72a ust. 2 - 4 ustawy, jezeli wezwanie jest oglaszane z 

zastrzezeniem takich warunk6w, ze wskazaniem, czy wzywajqcy przewiduje mozliwosc 

nabywania akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia sitr zastrzezonych warunk6w, oraz 

okresleniem terminu, w jakim warunki powinny sitr ziscic, nie dluzszego jednak niz 

termin zakonczenia przyjmowania zapis6w w ramach wezwania; 

20) szczeg6lowe zamiary wzywajqcego lub podmiotu nabywajqcego akcje w stosunku do 

sp6lki, kt6rej akcje Sq przedmiotem wezwania; 

21) wskazanie mozliwosci odstqpienia od wezwania, jezeli inny podmiot oglosi wezwanie na 

akcje objyte wezwaniem; 

22) wskazanie jednego z tryb6w okrdlonych w § 5, zgodnie z kt6rym nastqpi nabycie akcji w 

ramach wezwania, w przypadku, o kt6rym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1; 
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23) wskazanie sposobu, w jaki nastqpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu 

proporcjonalnej redukcji, o kt6rej mowa w § 5, pozostanq ulamkowe czysci akcji; 

24) szczeg6lowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o kt6rym mowa war.. 77 ust. 1 ustawy, 

jego rodzaju i wartosci oraz wzmiank<r o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego 

zaswiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia. 

2. W tresci wezwania zamieszcza si<r inne informacje, kt6re wzywajqcy uznaje za istotne 

dla inwestor6w. 

§ 4. 1. Jezeli wezwanie przewiduje zapisywanie si<r na zamiany akcji, wezwanie opr6cz 

tresci wskazanej w § 3 powinno zawierac: 

1) okreslenie rodzaju oraz wartosci papier6w wartosciowych, kt6re b<rdq wydawane w zamian 

za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny; 

2) parytet zamiany lub szczeg6lowy spos6b jego ustalenia; 

3) wskazanie przypadk6w, w kt6rych parytet zamiany moze ulec zmianie; 

4) tryb i spos6b dokonania zamiany; 

5) oswiadczenie wzywajqcego, iz zapewnil mozliwosc rozliczenia transakcji zamiany. 

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do wezwania dotyczqcego zapisywania si<r na 

zamian<r akcji, stosuje si<r odpowiednio przepisy o wezwaniu do zapisywania si<r na sprzedaz 

akcji. 

§ 5. W przypadku, o kt6rym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, podmiot nabywajqcy akcje jest 

obowiqzany do: 

1) nabycia wszystkich akcji objytych zapisami zlozonymi w terminie przyjmowania zapis6w -

w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo r6wna wskazanej w wezwaniu, lub 

nabycia akcji w liczbie okreslonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w 

przypadku gdy liczba akcji, objytych zapisami zlozonymi w terminie przyjmowania 

zapis6w, jest wiyksza od liczby okreslonej w wezwaniu albo 

2) nabycia akcji objytych zapisami zlozonymi w ciqgu pierwszych 14 dni przyjmowania 

zapis6w, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objytych 

tymi zapisami jest wi<rksza od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia wszystkich akcji 

objytych zapisami zlozonymi do konca dnia roboczego poprzedzajqcego dzien, na 

koniec kt6rego liczba akcji objytych zapisami przekroczyla liczb<r akcji okreslonq w 

wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objytych zapisami zlozonymi w ciqgu 

pierwszych 14 dni przyjmowania zapis6w jest r6wna lub mniejsza od wskazanej w 

wezwaniu; w stosunku do akcji objytych zapisami zlozonymi w dniu, w kt6rym liczba 
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akcji objytych zapisami przekroczyla liczby akcj i okreslonq w wezwaniu, stosuje siy 

zasady proporcjonalnej redukcji. 

§ 6. 1. Zapis na sprzedaz lub zamiany akcji jest skladany w podmiocie posredniczqcym. 

Zlozenie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez 

podmiot posredniczqcy. Na potwierdzenie zlozenia zapisu osoba zglaszajqca siy na wezwanie 

otrzymuje wyciqg z tego rejestru. 

2. W przypadku gdy akcje objyte wezwaniem nie S'! zapisane na rachunku papier6w 

wartosciowych osoby odpowiadajqcej na wezwanie, prowadzonym przez podmiot 

posredniczqcy, osoba ta, wraz z zapisem na sprzedaz lub zamiany akcji , sklada w podmiocie 

posredniczqcym swiadectwo depozytowe dotyczqce tych akcji. 

3. W przypadku gdy przedmiotem wezwania S'! akcje mne niz zdematerializowane, 

osoba zglaszajqca siy na wezwanie sklada, wraz z zapisem na sprzedaz lub zamiany akcji, 

akcje objyte zapisem do depozytu w podmiocie posredniczqcym. 

§ 7. 1. Zabezpieczenie, o kt6rym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, moze stanowic 

wylqcznie: 

1) blokada srodk6w pieniy.Znych na rachunku inwestycyjnym wzywajqcego; 

2) blokada akcji plynnych, w rozumieniu art. 22 rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 1287/2006 

z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzajqcego srodki wykonawcze do dyrektywy 

2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiqzan firm 

inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestr6w, sprawozdan z transakcji, 

przejrzystosci rynkowej , dopuszczania instrument6w finansowych do obrotu oraz pojyc 

zdefiniowanych na potrzeby tejze dyrektywy, zdeponowanych na rachunku 

inwestycyjnym; 

3) blokada obligacji emitowanych przez Skarb Panstwa lub panstwo czlonkowskie inne niz 

Rzeczpospolita Polska albo panstwo nalezqce do OECD, zdeponowanych na rachunku 

inwestycyjnym; 

4) gwarancja bankowa; 

5) gwarancja ubezpieczeniowa; 

6) poryczenie bankowe. 

2. Ustanowione zabezpieczenie powinno gwarantowac, iz zaspokojenie siy z przedmiotu 

zabezpieczenia nastqpi w terminach przewidzianych w art. 77a ust. 6 - 8 ustawy. 

§ 8. Do wezwan ogloszonych przed dniem wejscia w zycie rozporzqdzenia stosuje siy 

przepisy dotychczasowe. 
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§ 9. Rozporz'}.dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 2 

MINISTER FINANSOW 

2 Niniejsze rozporz'ldzenie bylo poprzedzone rozporz'ldzeniem Ministra Finans6w z dnia 19 pazdziemika 
2005 r. w sprawie wzor6w wezwan do zapisywania siy na sprzedaz tub zamiany akcji sp6lki publicznej, 
szczeg6lowego sposobu ich oglaszania oraz warunk6w nabywania akcji w wyniku tych wezwail (Dz. U. Nr 
207, poz. 1729 oraz z 2009 r. Nr 204, poz. 1580), kt6re traci moe z dniem wejscia w zycie niniejszego 
rozporz'ldzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych 
(Oz. U. poz ........ ). 



- 7 -

WZOR 

Zalqczniki do rozporzqdzenia 
Ministra Finans6w z dnia 
2014 r. (poz. ) 

Zal~cznik nr 1 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIF; NA SPRZEDAZ LUB ZAMIANF; AKCJI 

zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrurnent6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

sp6lkach publicznych 

1. Oznaczenie akcji obj((tych wezwamem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby 

glos6w na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawniajedna akcja danego rodzaju 

2. Imiy i nazwisko lub firma (nazwa), mteJ sce zamieszkania (siedziba) oraz adres 

wzywaJqcego 

3. Imi(( i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu 

nabywajqcego akcje 

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu 

posredniczqcego 

5. Liczba glos6w jakq podmiot nabywajqcy zamierza uzyskac w wyniku wezwama, 

odpowiadajqca jej liczba akcji jakq zamierza nabyc 
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6. Wskazanie minimalnej liczby akcji obj((tej zapisami, po kt6rej osiqgnt((CIU podmiot 

nabywajqcy akcje zobowiqzuje sit( nabyc te akcje, i odpowiadajqcej jej liczby glos6w -

jezeli zostala okreslona 

7. Liczba glos6w, jak£! podmiot nabywajqcy akcje zamierza osiqgnqc w wyniku wezwania, i 

odpowiadajqcajej liczba akcji 

8. Okreslenie proporcji, w jakich nastqpi nabycie akcji przez kazdy z podmiot6w 

nabywajqcych akcje- jezeli akcje zamierza nabywac wi~cej nizjeden podmiot 

9. Cena, po kt6rej nabywane b((dq akcje objyte wezwaniem 

10. Cena, od kt6rej, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2, art. 79a i art. 79c ustawy, nie maze bye nizsza 

cena okreslona w pkt 9 (nie dotyczy wezwania dobrowolnego nie br;dqcego wezwaniem 

do zapisywania sir; na sprzedat lub zamianr; wszystkich pozostalych akcji sp6lki 

publicznej), ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny 

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapis6w na akcje obj((te 

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spelnieniu jakich warunk6w nastqpi skr6cenie 

terminu przyjmowania zapis6w 
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12. Wskazanie podmiotu dominuj'!cego wobec wzywaj'!cego 

13. Wskazanie podmiotu dominuj'!cego wobec podmiotu nabywaj'!cego akcje 

14. Liczba glos6w oraz odpowiadaj'lca jej liczba akcji, jak'! wzywaj'!CY posiada wraz z 

podmiotem dominuj'!cym, podmiotami zaleznymi lub podmiotami byd'!cymi stronami 

zawartego porozumienia, o kt6rym mowa art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy 

15. Liczba glos6w oraz odpowiadaj'!ca jej liczba akcji, jak'! wzywaj'!CY zamierza osi'!gll'!C 

wraz z podmiotem dominuj'!cym i podmiotami zaleznymi po przeprowadzeniu 

wezwama 

16. Liczba glos6w oraz odpowiadaj'!ca jej liczba akcji, jak'! podmiot nabywaj'!CY akcje 

posiada wraz z podmiotem dominuj'!cym i podmiotami zaleznymi 

17. Liczba glos6w oraz odpowiadaj'!ca jej liczba akcji, jak'! podmiot nabywaj'!CY akcje 

zamierza osi'!gn'!6 wraz z podmiotem dominuj'!cym i podmiotami zaleznymi po 

przeprowadzeniu wezwania 

18. Wskazanie rodzaju powi'!Zail pomiydzy wzywaj'!cym a podmiotem nabywaj'!cym akcje 
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19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapis6w na akcje objyte wezwaniem 

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywaj'!CY akcje bydzie nabywal w czasie 

trwania zapis6w akcje od os6b, kt6re odpowiedzialy na wezwanie 

21. Tryb i spos6b zaplaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niz 

zdematerializowane 

22. Rodzaj oraz wartosc rzeczy lub praw, kt6re byd'! wydawane w zamian za nabywane akcje, 

zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a takze okreslenie 

przypadk6w, w kt6rych parytet ten moze ulec zmianie 

23. Tryb i spos6b dokonania zamiany 

24. Wskazanie, czy wzywaj'!CY jest podmiotem dominuj'!cym albo zaleznym wobec emitenta 

akcji objytych wezwaniem, z okresleniem cech tej dominacji albo zaleznosci 
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25. Wskazanie, czy podmiot nabywaj'!CY akcje jest podmiotem dominuj'!cym albo zaleznym 

wobec emitenta akcji objytych wezwaniem, z okresleniem cech tej dominacji albo 

zaleznosci 

26. Oswiadczenie podmiotu nabywaj'!cego akcje o ziszczeniu Sly wszystkich warunk6w 

nabywania akcji w wezwaniu, o kt6rych mowa w art. 72a ust. 2 - 4 ustawy 

27. Wskazanie warunk6w, podjakimi wezwanie zostaje ogloszone, wskazanie czy wzywaj'!CY 

przewiduje mozliwosc nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia sitt 

zastrzezonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien sitt ziscic, 

nie dluzszego niz termin zakonczenia przyjmowania zapis6w w ramach wezwania 

28. Szczeg6lowe zamiary wzywaj'!cego w stosunku do sp6lki, kt6rej akcje S'! przedmiotem 

wezwama 

29. Szczeg6lowe zamiary podmiotu nabywaj'!cego akcje w stosunku do sp6lki, kt6rej akcje S'! 

przedmiotem wezwania 

30. Wskazanie mozliwosci odst'!pienia od wezwania 

31. Wskazanie jednego z tryb6w okreslonych w § 5, zgodnie z kt6rym nast'!pi nabycie akcji 

w ramach wezwania 
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32. Wskazanie sposobu, w jaki nast'!pi nabycie akcji w przypadku gdy po zastosowaniu 

proporcjonalnej redukcji, o kt6rej mowa w § 5, pozostan'! ulamkowe cztrsci akcji 

33. Szczeg6lowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o kt6rym mowa wart. 77 ust. 1 ustawy, 

jego rodzaju i wartosci oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego 

zaswiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia 

34. Inne informacje, kt6rych podanie wzywaj'!CY uznaje za istotne 

(podpisy os6b dzialaj'!cych 

w imieniu wzywaj'!cego) 

(podpisy os6b dzialaj'!cych 

w imieniu podmiotu posrednicz'!cego) 

(podpisy os6b dzialaj'!cych 

w imieniu podmiotu nabywaj'!cego) 
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Zal~cznik nr 2 

WZOR 

WEZW ANIE DO ZAPISYW ANIA SIF; NA SPRZEDAZ LUB ZAMIANF; AKCJI 

zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 

sp6lkach publicznych 

1. Oznaczenie akcji objytych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby 

glos6w na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawniajedna akcja danego rodzaju 

2. Imiy i nazwisko lub firma (nazwa), mieJ sce zamieszkania (siedziba) oraz adres 

wzywajqcego 

3. Imiy i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu 

nabywajqcego akcje 

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu 

posredniczqcego 

5. Okreslenie proporcji, w jakich nastqpi nabycie akcji przez kazdy z podmiot6w 

nabywajqcych akcje- jezeli akcje zamierza nabywac wiycej nizjeden podmiot 

6. Cena, po kt6rej nabywane bydq akcje objyte wezwaniem 
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7. Cena, od kt6rej, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2, art. 79a i art. 79c ustawy, nie moze bye nizsza 

cena okreslona w pkt 8 (nie dotyczy wezwania do zapisywania si~ na sprzedat lub 

zamian~ akcji sp6lki publicznej, kt6rej akcje sq wprowadzone wylqcznie do 

alternatywnego sytemu obrotu alba nie sq przedmiotem obrotu zorganizowanego), ze 

wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny 

8. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapis6w na akcje objyte 

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spelnieniu jakich warunk6w nastqpi skr6cenie 

terminu przyjmowania zapis6w 

9. Wskazanie podmiotu dominujqcego wobec wzywajqcego 

10. Wskazanie podmiotu dominujqcego wobec podmiotu nabywajqcego akcje 

11. Procentowa liczba glos6w oraz odpowiadajqca jej liczba akcji, jakq wzywajqcy posiada 

wraz z podmiotem dominujqcym, podmiotami zaleznymi lub podmiotami bydqcymi 

stronami zawartego porozumienia, o kt6rym mowa art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy 

12. Procentowa liczba glos6w oraz odpowiadajqca jej liczba akcji, jakq podmiot nabywajqcy 

akcje posiada wraz z podmiotem dominujqcym i podmiotami zaleznymi 
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13. Wskazanie rodzaju powiqzan pomittdzy wzywajqcym a podmiotem nabywajqcym akcje 

14. Wskazanie miejsc przyjmowania zapis6w na akcje objyte wezwaniem 

15. Wskazanie, w jakich terminach wzywajqcy bttdzie nabywal w czasie trwania zapis6w 

akcje od os6b, kt6re odpowiedzialy na wezwanie 

16. Tryb i spos6b zaplaty przez wzywajqcego za nabywane akcje w przypadku akcji innych 

niz zdemateria1izowane 

17. Wskazanie, czy wzywajqcy jest podmiotem zaleznym wobec emitenta akcji objytych 

wezwaniem, z okresleniem cech tej za1eznosci 

18. Wskazanie, czy podmiot nabywajqcy akcje jest podmiotem zaleznym wobec emitenta 

akcji objytych wezwaniem, z okresleniem cech tej zale:Znosci 

19. Szczeg6lowe zamiary wzywajqcego w stosunku do sp6lki, kt6rej akcje Sq przedmiotem 

wezwama 
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20. Szczeg6lowe zamiary podmiotu nabyw~'!cego akcje w stosunku do sp6lki, kt6rej akcje S'! 

przedmiotem wezwania 

21. Wskazanie mozliwosci odst'!pienia od wezwania 

22. Szczeg6lowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o kt6rym mowa wart. 77 ust 1 ustawy, 

jego rodzaju i wartosci oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego 

zaswiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia 

23. Inne informacje, kt6rych podanie wzywaj'!CY uznaje za istotne 

(podpisy os6b dzialaj'!cych 

w imieniu wzywaj'!cego) 

(podpisy os6b dzialaj'!cych 

w imieniu podmiotu posrednicz'!cego) 

(podpisy os6b dzialaj'!cych 

w imieniu podmiotu nabywaj'!cego) 
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Zal~cznik nr 3 

WZOR 

WEZW ANIE DO ZAPISYW ANIA SIE; NA SPRZEDAZ AKCJI 

zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

sp6lkach publicznych 

1. Oznaczenie akcji objytych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby 

glos6w na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia jedna akcja dane go rodzaju 

2. Imiy i nazwisko lub firma (nazwa), miej sce zamieszkania (siedziba) oraz adres 

wzywaHcego 

3. Imiy i nazwisko lub firma (nazwa), miej sce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu 

nabywaj'lcego akcje 

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu 

posredniczc:tcego 

5. Liczba glos6w jak'l podmiot nabywajc:tcy akcje zamierza uzyskac w wyniku wezwania, i 

odpowiadaj'lca jej procentowa liczba akcji jak'l zamierza nabyc, ze wskazaniem akcji 

zdematerializowanych i liczby glos6w z tych akcji 
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6. Procentowa liczba glos6w, jakq wzywajqcy zamierza osiqgnqc w wyniku wezwania, 

odpowiadajqcajej liczba akcji 

7. Okreslenie proporcji, w jakich nastqpi nabycie akcji przez kazdy z podmiot6w 

nabywajqcych akcje - jezeli akcje zamierza nabywac wiycej niz jeden podmiot 

8. Cena, po kt6rej nabywane bydq akcje objyte wezwaniem 

9. Cena, od kt6rej, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2, art. 79a i art. 79c ustawy, nie moze bye nizsza 

cena okreslona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny 

10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapis6w na akcje objyte 

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spelnieniu jakich warunk6w nastqpi skr6cenie 

terminu przyjmowania zapis6w 

11. Wskazanie podmiotu dominujqcego wobec wzywajqcego 

12. Wskazanie podmiotu dominujqcego wobec podmiotu nabywajqcego akcje 
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13. Procentowa liczba glos6w oraz odpowiadaj~ca jej liczba akcji , jak~ wzywaj~cy posiada 

wraz z podmiotem dominuj~cy, podmiotami zaleznymi lub podmiotami byd~cymi 

stronami zawartego porozumienia, o kt6rym mowa art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy 

14. Procentowa liczba glos6w i odpowiadaj~ca jej liczba akcji , jak~ wzywaj~cy zamierza 

osiqgn~c wraz z podmiotem dominuj~cym i podmiotami zaleznymi po przeprowadzeniu 

wezwania 

15. Liczba glos6w oraz odpowiadaj~ca jej liczba akcji, jak~ podmiot nabywaj~cy akcje 

posiada wraz z podmiotem dominuj~cym i podmiotami zaleznymi 

16. Procentowa liczba glos6w i odpowiadaj ~ca jej liczba akcji , jak~ podmiot nabywaj~cy 

akcje zamierza osi~gn~c wraz z podmiotem dominuj~cym i podmiotami zaleznymi po 

przeprowadzeniu wezwania 

17. Wskazanie rodzaju powi~zait pomiydzy wzywaj~cym a podmiotem nabywaj~cym akcje 

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapis6w na akcje objyte wezwaniem 

19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywaj~cy akcje bydzie nabywal w czas1e 

trwania zapis6w akcje od os6b, kt6re odpowiedzialy na wezwanie 
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20. Tryb i spos6b zaplaty przez wzywajqcego za nabywane akcje- w przyi-Jadku akcji innych 

niz zdematerializowane 

21. Wskazanie, czy wzywajqcy jest podmiotem dominujqcym albo zaleznym wobec emitenta 

akcji obj((tych wezwaniem, z okresleniem cech tej dominacji albo zaleznosci 

22. Wskazanie, czy podmiot nabywajqcy akcje jest podmiotem dominujqcym albo zaleznym 

wobec emitenta akcji objytych wezwaniem, z okresleniem cech tej dominacji albo 

zaleznosci 

23. Oswiadczenie podmiotu nabywajqcego akcje o spelnieniu siy warunku, o kt6rym mowa 

art. 91 ust. 6a ustawy 

24. Wskazanie, ze wezwanie zostaje ogloszone pod warunkiem, o kt6rym mowa wart. 91 ust. 

6a ustawy, wskazanie czy wzywajqcy przewiduje mozliwosc nabywania akcji w 

wezwaniu mimo niespelnienia siy zastrzezonego warunku, oraz wskazanie terminu, w 

jakim warunek powinien bye spelniony, nie dluzszego niz termin zakoilczenia 

przyjmowania zapis6w w ramach wezwania 

25. Szczeg6lowe zamiary wzywajqcego w stosunku do sp6lki, kt6rej akcje Sq przedmiotem 

wezwan1a 
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26. Szczeg6lowe zamiary podmiotu nabywaj<tcego akcje w stosunku do sp6lki, kt6rej akcje S<t 

przedmiotem wezwania 

27. Szczeg6lowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o kt6rym mowa wart. 77 ust. 1 ustawy, 

jego rodzaju i wartosci oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego 

zaswiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia 

28. Inne informacje, kt6rych podanie wzywaj<tCY uznaje za istotne 

(podpisy os6b dzialaj<tcych 

w imieniu wzywaj<tcego) 

(podpisy os6b dzialaj<tcych 

w imieniu podmiotu posrednicz<tcego) 

(podpisy os6b dzialaj'tcych 

w imieniu podmiotu nabywaj<tcego) 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporz~dzenie rna na celu wykonanie upowaznienia zawartego w art. 81 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1382, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustaw~ o ofercie", w brzmieniu ustalonyrn 

ustaw~ z dnia .. ... o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych 

(Dz. U. poz . ... ). Projektowane rozporz~dzenie zast~pi rozporz~dzenie Ministra Finans6w 

z dnia 19 pazdziemika 2005 r. w sprawie wzor6w wezwan do zapisywania si(( na sprzeda2: lub 

zamian(( akcji sp6lki publicznej, szczeg6lowego sposobu ich oglaszania oraz warunk6w 

nabywania akcji w wyniku tych wezwan (Dz. U. Nr 207, poz. 1729 oraz z 2009 r. Nr 204, 

poz. 1580). 

Projektowane rozporz~dzenie okresli wzory wezwan, o kt6rych mowa wart. 72a (zalqcznik nr 

1 do rozporzqdzenia) i art. 73 (zalqcznik nr 2) oraz wart. 91 ust. 6 (zalqcznik nr 3) ustawy o 

ofercie, warunki nabywania akcji w wezwaniach, szczeg6lowy spos6b ich oglaszania oraz 

dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia wezwania. Projektowany akt norrnatywny okresli tak~ 

tresc wezwan, kt6ra w zaleznosci od charakteru i celu wezwania da mozliwosc wlasciwej 

oceny warunk6w transakcji oraz bttdzie ksztahowac warunki nabywania akcji w wezwaniach 

przy zapewnieniu zr6wnania uprawnien podrniot6w odpowiadaj~cych na te wezwania. 

Ponadto, rozporz<!dzenie wskaze takie rodzaje zabezpieczenia wezwania, kt6re zapewni~ 

zaspokojenie si(( z przedmiotu zabezpieczenia niezwlocznie po zakonczeniu wezwania. 

Maj~c na uwadze, ze w swietle zasad poprawnej legislacji prawa i obowi~zki uczestnik6w 

rynku kapitalowego, co do zasady, powinny bye ksztahowane przede wszystkim poprzez 

ustawy, w drodze wskazanej wyzej nowelizacji ustawy m. in. przeniesiono do ustawy 

o ofercie regulacje odnosz~ce si(( do niekt6rych kwestii uregulowanych w dotychczasowym 

rozporz~dzeniu Ministra Finans6w z dnia 19 pazdziemika 2005 r. w sprawie wzor6w wezwan 

do zapisywania si(( na sprzedaz lub zamian(( akcji sp6lki publicznej, szczeg6lowego sposobu 

ich oglaszania oraz warunk6w nabywania akcji w wyniku tych wezwan. Dotyczy to regulacji 

odnosz~cych si(( do: 

- definicji "wzywaj~cego" oraz "podmiotu posrednicz~cego" (§ 2 pkt 2 i 3), 

- obowi~zk6w podmiotu posrednicz~cego po przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego 

zawiadomienia o zamiarze ogloszenia wezwania ( § 5). 
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- dopuszczalnych termin6w przyjmowania zapis6w w ramach przeprowadzanego wezwania 

(§ 7), 

- zmiany tresci wezwania (§ 9), 

- zmiany ceny proponowanej w wezwaniu i zmiany stosunku zamiany (§ 1 0). 

Ponadto, zmiany w stosunku do obowi~zuj~cego rozporz~dzenia wynikaj~ z koniecznosci 

dostosowania przepis6w rozporz~dzenia do innych dokonanych zmian ustawy o ofercie 

polegaj~cych w szczeg6lnosci na wprowadzeniu nowej konstrukcji wezwail oraz, co zostalo 

juz wskazane wyzej, na upowaznieniu ministra wlasciwego do spraw instytucji finansowych 

do okreslenia dopuszczalnych rodzaj6w zabezpieczenia wezwania. W tym zakresie w § 7 ust. 

1 projektu wprowadza siy zamkniyty katalog zabezpieczen, do kt6rych odnosi siy art. 77 ust. 

1 ustawy o ofercie, gdyz z uwagi na bardzo kr6tkie terminy rozliczania transakcji nabycia 

akcji objytych zapisami zlozonymi w ramach wezwania nie kazda sposr6d znanych prawu 

polskiemu form zabezpieczenia gwarantuje wykonanie w terminie zobowi¥ail nabycia akcji, 

wynikaj~cych z ogloszonego wezwania. 

Maj~c na uwadze, ze wejscie w zycie projektowanego rozporz~dzenia jest niezbydne dla 

funkcjonowania zmienionych przepis6w ustawy o ofercie odnosz~cych siy do instytucji 

wezwania, maj~cych na celu poprawienie dzialania tej instytucji oraz zapewnienie pelniejszej 

ochrony akcjonariuszy mniejszosciowych sp6lek publicznych, kt6re s~ przedmiotem 

przejycia, uzasadnione jest, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwaly nr 20 Rady Ministr6w z dnia 

18 lutego 2014 r. w sprawie zalecen ujednolicenia termin6w wejscia w zycie niekt6rych 

akt6w normatywnych (M.P. z 2014 r. poz. 205), odst~pienie od zasady okreslonej w § 1 ust. 1 

tej uchwaly, w swietle kt6rej, jezeli akt normatywny zawiera przepisy okreslaj~ce warunki 

wykonywania dzialalnosci gospodarczej, termin wej sci a w zycie tego aktu normatywnego 

powinien bye wyznaczony na dzien 1 stycznia albo 1 czerwca. W zwi~zku z tym zaklada siy, 

ze projektowane rozporz~dzenie wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 

W zwi~zku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z p6zn. zm.), projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporz~dzenia 

mialo wplyw na sektor finans6w publicznych, w szczeg6lnosci na zwiykszenie wydatk6w lub 

zmniejszenie dochod6w jednostek sektora finans6w publicznych, w tym budzet panstwa i 

budzety jednostek samorz~du terytorialnego. 

Stosownie do § 52 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministr6w z dnia 29 pazdziemika 2013 r. -

Regulamin pracy Rady Ministr6w (M.P. z 2013 r. poz. 979), z chwil~ skierowania projektu do 
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uzgodnien, opiniowania i konsultacji publicznych projekt zostanie udostypniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rz<=!dowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rz<=!dowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporzqdzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporz'!dzenie nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepis6w 

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z p6zn. 

zm.), w zwi'!zku z czym nie podlega notyfikacji. 

W opinii projektodawcy regulacja nie miesci Sly w zakresie przedmiotowym zagadnien 

podlegaj'!cych konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 

decyzji Rady nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych wladzom krajowym w sprawie projekt6w przepis6w 

prawnych (Dz. U. L 189 z 3.7.1998, str. 42). 
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niezwlocznie po zakonczeniu wezwania. 

Rozwiqzania przyjyte w odniesieniu do instytucji wezwania, w szczeg61nosci w krajach czlonkowskich Unii 
Europejskiej, wynikajq z dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ofert przejycia, kt6ra wprowadzila minimalne standardy dotyczqce przejmowania kontroli nad sp6lkami publicznymi, 
kt6rych papiery zostaly dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oraz zostaly wdrozone do polskiego porzqdku 
prawnego w ustawie z dnia 29 1ipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych. Wejscie w :Zycie projektowanego rozporzqdzeniajest 
niezbydne dla funkcjonowania zmienionych przepis6w ustawy o ofercie odnoszqcych siy do instytucji wezwania. 

Podmioty zobowiazane do 
ogloszenia wezwania do 
zapisywania siy na 
sprzedaz lub zamiany akcji 
sp6lki publicznej. 

Wielkosc 
Potencjalnie wszystkie 
sp6lki publiczne, 
kt6rych akcje 
notowane Sq na rynku 
regulowanym ( 462 -
stan na 5 sierpnia 
2014 r.) lub w 
altematywnym 
systemie obrotu ( 43 7 -
stan na 5 sierpnia 
2014r.). 

Strona internetowa GPW S.A.: 

Strona internetowa 
NewConnect: 

Koniecznosc dostosowania siy 
do nowych regulacji 
wynikajqcych z projektu w 
sytuacji powziycia zamiaru 
ogloszenia wezwania lub 
zaistnienia obowiqzku jego 
ogloszenia w przypadku 
przekroczenia prog6w 
wskazanych w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie 

ubliczne· i warunkach 



Podmioty posrednicz<lce tj . 
podmioty prowadz<lce 
dzialalnosc maklersk<l na 
terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
dzialaj<lce jako podmiot 
posrednicz<lCY w 
wezwamu, za 
posrednictwem kt6rego 
wezwanie jest oglaszane i 
przeprowadzane. 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Banki prowadz<lce 
dzialalnosc maklersk<l 
( 14 - stan na 6 sierpnia 
2014 r.). 
Domy maklerskie (55 -
stan na 6 sierpnia 
2014 r.). 

Strona intemetowa Komisji 
Nadzoru Finansowego 

wprowadzania instrument6w 
finansowych do 
zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o sp6lkach 

ubi 
Koniecznosc dostosowania si(( 
dn nowych regulacji 
wynikaj<lcych z projektu w 
sytuacji powzi((cia zamiaru 
ogloszenia wezwania tub 
zaistnienia obowi<lzku jego 
ogloszenia w przypadku 
przekroczenia prog6w 
wskazanych w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach 
wprowadzania instrument6w 
finansowych do 
zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o sp6lkach 

Proponowane przepisy 
wzmocni<l mozliwosci Komisji 
Nadzoru Finansowego w 
zakresie sprawowanego 
nadzoru nad wezwaniami, a w 
szczeg61nosci w zakresie 
przeciwdzialania naruszeniom 
interes6w inwestor6w 
indywidualnych oraz ochrony 
bezpieczenstwa obrotu. 

Trese projektu rozporz<ldzenia zostanie uzgodniona z czlonkami Rady Ministr6w, zaopiniowana przez organ wlasciwy w 
sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym - Komisj(( Nadzoru Finansowego oraz skonsultowana z instytucjami 
reprezentuj<lcymi srodowisko rynku kapitalowego: Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym, Gield<l Papier6w Wartosciowych w Warszawie S.A., Izb<l Dom6w Maklerskich, Izb<l Zarz<ldz<~:i<lcych 
Funduszami i Aktywami, Krajowym Depozytem Papier6w Wartosciowych S.A., BondSpot S.A., Polskim 
Stowarzyszeniem Inwestor6w Kapitalowych, Zwi<lzkiem Bank6w Polskich, Rad<l Bank6w Depozytariuszy, 
Stowarzyszeniem Emitent6w Gieldowych, Zwi<lzkiem Makler6w i Doradc6w, Stowarzyszeniem Inwestor6w 
Indywidualnych, Krajow<l Sp6ldzielcz<l Kas<l Oszcz((dnosciowo- Kredytow<l oraz Krajow<l Izb<l Bieglych Rewident6w. 

( ceny stale z . ..... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [min zl] 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lqcznie (0-10) 

Dochody og61em 

budzet panstwa 

JST 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 

Wydatki og61em 

budzet panstwa 

JST 

pozostale jednostki (oddzielnie) 

Saldo og61em 

budzet pailstwa 



JST 

:)ozostale jednostki ( oddzielnie) 

Zr6dla finansowania 

Dodatkowe informacje, Wejscie w zycie projektowanego rozporz<!dzenia nie wplynie na sektor finans6w publicznych, 
w tym wskazanie w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorz<!du terytorialnego. 
zr6del danych i 
przyj((tych do obliczen 
zalozen 

~t;;\~·~,_. na kii~liu.-.~cyj~ose gospodarlii i p..i;dsi~biorczoSC, w ty.,iru~~jOno~nie ~:t'·~ 
..~::.:. . ' . ; .,:~~~. ... . ... . :I in~>, .ob}"\!atelU gospodarstwa.domowe ·~. ~· . · .z' {

14
, ~?'~~'",, ·'J.;,, : 

s '~\>; •· • ·+'• '''·* .· " . · · ·· · ' .~ · >:h ·:s ·,. ,. ,,, · · "' 

Skutki 
Czas w latach od wejscia w zycie zmian 0 1 2 3 5 10 Lqcznie (0-1 0) 
W ujyciu duze przedsiybiorstwa 
pieniyznym sektor mikro-, malych i 

(w min zl, srednich 

ceny stale z przed~iP.hiorstw 

. ..... r.) rodzina, obywatele oraz 
"'"c"'"r1"rstwa domowe 
( dodaj/usun) 

W ujyciu duze piLvu:,.9 uiorstwa 
niepieniyznym sektor mikro-, malych i 

srednich 
przedsiybiv''"w 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

( dodaj/usm1) 

Niemierzalne rodzina, obywatele oraz Wzrost ochrony akcjonariuszy mniejszosciowych sp6lek publicznych, kt6re 
gospodarstwa domowe sq przedmiotem przej ycia oraz inwestor6w indywidualnych. 
gospodarka Zwiykszenie przej rzystosci regulacji dotyCZ<!Cych przejmowania sp6lek 

publicznych oraz wzmocnienie ochrony uczestnik6w polskiego rynku 
kapiu:tluwcgu i heznieczenstwa obrotu. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
zr6del danych i 
przyjytych do obliczen 
zalozen 

E. L ""' "'"' :t!'il "· •. -'-·; ~y~h_ ,. ,, ... . ~· "''' c.. .u.c .c •. lacvrrl~~h)*~fii•· \ ~ · · .. L · ' ·~ ,. • ,,,, - ~ ·~. rJI . \."', !.fii.~'!~~I~.~~~u .uuuJ· ... ~ ~ .·. ;y.~u v• . 
lotyczy 

Wprowadzane S<! obciqzenia poza bezwzglydnie ~ tak 
wymaganymi przez UE (szczeg6ly w odwr6conej tabeli 0 nie 

zgodnosci). D nie dotyczy 

~ zmniejszenie liczby dokument6w B zwiykszenie liczby dokument6w 
0 zmniejszenie liczby procedur zwiykszenie liczby procedur 
0 skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy 0 wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy 
0 inne: 0 inne: 

Wprowadzane obci<!:Zenia S<! przystosowane do ich ~ tak 
elektronizacji. Onie 

D nie dotyczy 



Komentarz: 

0 srodowisko naturalne 
0 sytuacja i rozw6j regionalny 
0 inne: 

0 demografia 
0 mienie panstwowe 

0 informatyzacja 
0 zdrowie 

Om6wienie wplywu 
Projektowane rozporz(!dzenie nie wplynie na wymienione obszary. 


