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Pan 

Maciej Berek 

Sekretarz Rady Ministrów 

Mając na uwadze postanowienia uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979) 

w załączeniu przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych, z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Rady 

Ministrów. 

Projekt ustawy ma na celu poprawienie funkcjonowania instytucji wezwania do zapisywania 

się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz wzmocnienie ochrony 

akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia. 

Projekt ustawy został sporządzony przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy 

z Ministerstwem Finansów na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 

l O grudnia 2013 r. 

Projekt ustawy zamieszczono w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministrów (nr UD144). 

programowych Rady 

Treść projektu ustawy była konsultowana w trybie roboczym z Urzędem Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz instytucjami reprezentującymi środowisko rynku kapitałowego. Zgłoszone 

uwagi, zarówno o charakterze redakcyjno-legislacyjnym, doprecyzowującym, jak 

i merytorycznym, zostały poddane szczegółowej analizie i omówione podczas roboczego 

spotkania konsultacyjnego oraz w miarę możliwości uwzględnione w projekcie. 

W dniu 28 sierpnia 2014 r. projekt ustawy został przyjęty przez Stały Komitet Rady 

Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów. Zgodnie z ustaleniami tego Komitetu 

u! śwętokrzysi1a 12.00-916 Warszawa 1 tel +48 22 694 55 55 1 e-mail 



w projekcie uwzgl((dniono uwagi zgloszone przez Rzl:!dowe Centrum Legislacji Komisjy 

Nadzoru Finansowego. 

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) zaden podmiot nie zglosil zainteresowania 

pracami nad projektem. 

Zal.: 
- proj ekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR (45 egz.), 
- raport z konsultacji, 
- opinia o zgodnosci proj ektu z prawem UE, 
- proj ekt aktu wykonawczego do ustawy, 
- plyta CD z wersj ami elektronicznymi przekazywanych dokument6w. 
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Projekt z dnia 9 wrzdnia 2014 r. 

USTAWA 

z dnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach publicznych 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza si(( nast((pUjllce zmiany: 

1) wart. 4: 

a) w pkt 141it. a otrzymuje brzmienie: 

,a) posiada bezposrednio lub posrednio przez inne podmioty wi((kszosc glos6w 

w organach innego podmiotu albo dysponuje bezposrednio lub posrednio 

wi((kszoscill glos6w w sp6lce osobowej, takZe na podstawie porozumieil 

z innymi osobami, lub", 

b) pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

,27) posrednim nabyciu akcji - rozumie si(( przez to uzyskanie statusu podmiotu 

dominujllcego w podmiocie posiadajllcym akcje sp6lki publicznej lub 

w innym podmiocie b((dllcym wobec tego podmiotu podmiotem dominujllcym 

albo nabycie lub obj((cie akcji sp6lki publicznej przez podmiot bezposrednio 

lub posrednio zalezny;", 

c) w pkt 28 kropk(( zast((puje si(( srednikiem i dodaje si(( pkt 29 i 30 w brzmieniu: 

,29) wzywajllcym- rozumie si(( przez to podmiot oglaszajllCY wezwanie; 

30) podmiot posredniczllCY - rozumte sty przez to podmiot prowadzllCY 

dzialalnosc maklerskll na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za 

posrednictwem kt6rego wezwanie jest oglaszane i przeprowadzane."; 

2) wart. 66 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

, 1) osobom lub podmiotom swiadczllcym, w zwillzku z prowadzonll przez emitenta lub 

sprzedajllcego dzialalnoscill gospodarczll, na ich rzecz uslugi doradztwa 

finansowego, ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, w tym uslugi zwi¥ane 

z przeprowadzeniem oferty publicznej lub ubieganiem si(( o dopuszczenie lub 

wprowadzanie papier6w wartosciowych do obrotu zorganizowanego, w zakresie 

niezb((dnym do prawidlowego wykonania tych uslug, jak r6wniez tym, z kt6rymi 
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emitent lub sprzedaj~cy prowadzi negocJaCJe, w zakresie niezbt(dnym do ich 

prowadzenia;"; 

3) wart. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Podmiot dominuj~cy wobec emitenta, podmioty dzialaj~ce na zlecenie tego 

podmiotu dominuj~cego oraz inne podmioty wobec niego dominuj~ce lub od niego 

zalezne, kt6re uzyskaly informacjt( w trybie okreslonym wart. 66, do czasu podania tej 

informacji przez emitenta lub sprzedaj~cego do publicznej wiadomosci w wykonaniu 

obowi~zk6w, o kt6rych mowa wart. 45-52, 54 i 56-61, nie mog~ nabywac i zbywac 

papier6w wartosciowych emitenta, kt6rego ta informacja dotyczy oraz obejmowac 

papier6w wartosciowych tego emitenta w drodze subskrypcji, o kt6rych mowa w art. 

431 § 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks sp6lek handlowych. W takim 

przypadku przepis6w art. 428 § 6 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks sp6lek 

handlowych nie stosuje sit(."; 

4) wart. 69: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Kto: 

1) osi~gn~llub przekroczyl 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 11) %, 50%, 75% 

albo 90 % og6lnej liczby glos6w w sp6lce publicznej albo 

2) posiadal co najmniej 5 %, 10%, 15 %, 20 %, 25 %, 33 113 %, 50%, 75% albo 

90 % og6lnej liczby glos6w w tej sp6lce, a w wyniku zmniejszenia tego 

udzialu osi~gn~l odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 11) %, 50%, 

75% albo 90% lub mniej og6lnej liczby glos6w 

-jest obowi~any niezwlocznie zawiadomic o tym Komisjt( oraz sp6lkt(, nie 

p6zniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia, w kt6rym dowiedzial sit( o 

zmianie udzialu w og6lnej liczbie glos6w lub przy zachowaniu nalezytej 

starannosci m6gl sit( o niej dowiedziec, a w przypadku zmiany wynikaj~cej z 

nabycia akcji sp6lki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym -

nie p6zniej niz w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.", 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) zmiany dotychczas posiadanego udzialu ponad 33 113% og6lnej liczby glos6w 

o co najmniej 1 % og6lnej liczby glos6w."; 

5) uchyla sit( art. 72; 
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6) po art. 72 dodaje siy art. 72a w brzmieniu: 

,Art. 72a. 1. Nabycie akcji sp6lki publicznej moze nast~pic w wyniku wezwania 

do zapisywania siy na sprzedaz lub zamiany akcji tej sp6lki oglaszanego naco najmniej 

5% og6lnej liczby glos6w, zwanego dalej "wezwaniem dobrowolnym". 

2. W wezwaniu dobrowolnym wzywaj~cy moze okreslic minimaln~ liczby akcji 

objyt~ zapisami zlozonymi w odpowiedzi na wezwanie, po kt6rej osi~gniyciu 

zobowi¥uje siy do nabycia tych akcji. Minimalna liczba akcji okreslona w wezwaniu 

wraz z liczb~ akcji posiadanych przez wzywaj~cego nie moze stanowic wiycej niz 50% 

og6lnej liczby glos6w. 

3. Wezwanie dobrowolne moze zawierac zastrzezenie, ze wezwame zostaje 

ogloszone pod warunkiem, ze do dnia wskazanego w tresci wezwania, nie p6:Zniej 

jednak niz do zakonczenia przyjmowania zapis6w w odpowiedzi na wezwanie wlasciwy 

organ: 

1) udzieli zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiybiorc6w, 

2) udzieli zgody lub zezwolenia na nabycie akcji byd~cych przedmiotem wezwania, albo 

3) nie zglosi sprzeciwu wobec nabycia akcji byd~cych przedmiotem wezwania. 

4. Wezwanie dobrowolne moze zawierac zastrzezenie, ze wezwanie zostaje 

ogloszone pod warunkiem wyra:Zenia do dnia wskazanego w tresci wezwania, nie 

p6zniej jednak niz do konca przyjmowania zapis6w w odpowiedzi na wezwanie, 

wymaganej przepisami prawa, zgody na nabycie akcji przez walne zgromadzenie lub 

inny organ stanowi~cy lub nadzoruj~cy wzywaj~cego. 

5. Wezwanie dobrowolne moze zawierac zastrzezenie, ze ogloszenie wezwania 

nastypuje pod warunkiem: 

1) podjycia uchwaly w okreslonej sprawie przez walne zgromadzenie lub rady nadzorcz~ 

sp6lki, kt6rej akcje s~ objyte wezwaniem; 

2) zawarcia przez sp6lky, kt6rej akcje s~ objyte wezwaniem, umowy okreslonej w tresci 

warunku. 

6. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 2 lub 5, wzywaj~cy moze zastrzec 

mozliwosc nabycia akcji objytych zapisami zalozonymi w odpowiedzi na wezwanie 

mimo zlozenia zapis6w na liczby mniejsz~ niz okreslona minimalna liczba akcji albo 

pomimo nieziszczenia siy warunku. 

7. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 2 - 4, wzywaj~cy obowi~zany jest 

przekazac niezwlocznie agencji informacyjnej informacjy o ziszczeniu lub nieziszczeniu 
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siy warunk6w, o kt6rych mowa w ust. 2 - 4, w terminie okreslonym w tresci wezwania, 

lub o podjyciu przez wzywaj'}.cego decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo 

nieziszczenia siy zastrzezonego warunku. 

8. Informacjy, o kt6rej mowa w ust. 7, wzywaj'}.cy obowi'}.Zany jest r6wniez oglosic 

w spos6b, o kt6rym mowa wart. 77a ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 2 dni roboczych 

po dniu, do kt6rego, zgodnie z tresci'! wezwania, warunek powinien siy ziscic. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje siy odpowiednio do ziszczenia lub nieziszczenia siy 

zamieszczonych w tresci wezwania warunk6w nabywania akcji."; 

7) art. 73 i art. 74 otrzymuj'}. brzmienie: 

,Art. 73. 1. W przypadku przekroczenia progu: 

1) 33 1
/ 3 % og6lnej liczby glos6w w sp6lce publicznej, kt6rej akcje zostaly dopuszczone 

do obrotu na rynku regulowanym, 

2) 66% og6lnej liczby glos6w w sp6lce publicznej, kt6rej akcje zostaly dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym 

- akcjonariusz lub podmiot, kt6ry posrednio nabyl akcje, jest obowi'}.Zany, w terminie 

trzech miesiycy od przekroczenia odpowiednio 33 1
/ 3 % albo 66 % og6lnej liczby 

glos6w, do ogloszenia wezwania do zapisywania siy na sprzeda:l lub zamiany 

wszystkich pozostalych akcji tej sp6lki, zwanego dalej "wezwaniem obowi'}.Zkowym". 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje siy, jezeli w terminie trzech miesiycy od 

przekroczenia progu 33 1
/ 3 % udzial w og6lnej liczbie glos6w akcjonariusza lub 

podmiotu, kt6ry posrednio nabyl akcje, ulegnie zmniejszeniu donie wiycej niz 33 1
/ 3 % 

og6lnej liczby glos6w. 

3. Jezeli przekroczenie 33 1!)% lub 66% og6lnej liczby glos6w nast'}.pilo w wyniku 

dziedziczenia, obowi'}.Zek, o kt6rym mowa w ust. 1, rna zastosowanie w przypadku, gdy 

po takim przekroczeniu udzial w og6lnej liczbie glos6w ulegl dalszemu zwiykszeniu. 

Termin wykonania tego obowi'}.Zku liczy siy od dnia, w kt6rym nast'}.pilo zdarzenie 

powoduj'}.ce dalsze zwiykszenie udzialu w og6lnej liczbie glos6w. 

4. Udzial w og6lnej liczbie glos6w powoduj'}.cy obowi'}.Zek ogloszenia wezwania 

obowi¢owego ustala siy na koniec dnia, w kt6rym doszlo do przekroczenia 33 1
/ 3 % 

lub 66 % og6lnej liczby glos6w. 

5. Obowi'}.zek, o kt6rym mowa ust. 1 pkt 1, nie powstaje w przypadku 

przekroczenia progu 33 1 h % og6lnej liczby glos6w w wyniku ogloszenia wezwania 

dobrowolnego do zapisywania siy na sprzeda:l lub zamiany wszystkich pozostalych akcji 
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sp6lki publicznej jezeli w tresci wezwania nie zostal zastrzezony inny warunek, niz 

okreslony wart. 72a ust. 2 lub 3. 

6. Obowill-Zek, o kt6rym mowa ust. 1 pkt 2, me powstaje w przypadku 

przekroczenia progu 66% og6lnej liczby glos6w w wyniku ogloszenia wezwania, o 

kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1, albo w wyniku ogloszenia wezwania dobrowolnego do 

zapisywania si~ na sprzedaz lub zamian~ wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej 

jezeli w tresci wezwania nie zostal zastrzezony inny warunek, niz okreslony w art. 72a 

ust. 2 lub 3. 

Art. 74. 1. Odst'!pienie od ogloszonego wezwania obowi'!zkowego jest 

niedopuszczalne, chyba ze po jego ogloszeniu inny podmiot oglosil po wyzszej cenie 

wezwanie do zapisywania si~ na sprzedaz lub zamian~ wszystkich pozostalych akcji 

sp6lki publicznej i w wezwaniu tym nie zastrzezono zadnego warunku. 

2. Odst'!pienie od ogloszonego wezwania dobrowolnego jest niedopuszczalne, 

chyba ze po jego ogloszeniu inny podmiot oglosil po wyzszej cenie wezwanie do 

zapisywania si~ na sprzedaz lub zamian~ akcji sp6lki publicznej uprawniaj'!cych do 

wykonywania tej samej lub wi~kszej liczby glos6w i w wezwaniu tym nie zastrzezono 

zadnego warunku."; 

8) wart. 75: 

a) uchyla sitt ust. 1, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,Obowi'!zek, o kt6rym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1, nie powstaje w przypadku 

nabywania akcji od Skarbu Pailstwa:", 

c) w ust. 3: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,Obowill-Zek, o kt6rym mowa w art. 73 ust. 1, nie powstaje w przypadku 

nabywania akcji:", 

- uchyla si~ pkt 1 i 6; 

9) art. 76 i art. 77 otrzymuj'! brzmienie: 

,Art. 76. 1. W zamian za akcje b~d'!ce przedmiotem wezwania dobrowolnego do 

zapisywania si~ na zamian~ akcji sp6lki publicznej, nieb~d'!cego wezwan1em na 

wszystkie pozostale akcje sp6lki, mog'! bye nabywane wyl'!cznie: 

1) zdematerializowane: 

a) akcje innej sp6lki, 
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b) kwity depozytowe, 

c) listy zastawne, 

d) obligacje b<rd'!ce przedmiotem obrotu zorganizowanego, 

e) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez publiczne fundusze inwestycyjne 

zamkni<rte; 

2) inne zdematerializowane zbywalne papiery wartosciowe daj'!ce prawo glosu w 

sp6lce; 

3) zdematerializowane obligacje emitowane przez Skarb Paiistwa lub paiistwo 

czlonkowskie inne niz Rzeczpospolita Polska albo paiistwo nalez'!ce do 

OECD. 

2. W zamian za akcje b<rd'!ce przedmiotem wezwania do zapisywania si<r na 

zamian<r wszystkich pozostalych akcji sp6lki mog'! bye nabywane wyl'!cznie 

zdematerializowane akcje innej sp6lki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

Iub inne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zdematerializowane zbywalne 

papiery wartosciowe daj'!ce prawo glosu w sp6lce. 

3. W przypadku wezwania do zapisywania si<r na zamian<r wszystkich pozostalych 

akcji sp6lki, wezwanie musi przewidywae mozliwose sprzeda2:y akcji przez podmiot 

skladaj'!CY zapis w odpowiedzi na wezwanie i uzyskania przez ten podmiot zaplaty za te 

akcje w srodkach pieniyznych. 

Art. 77. 1. Ogloszenie wezwania nastypuje po ustanowieniu na rzecz podmiotu 

posrednicz'!cego zabezpieczenia w wysokosci nie mniejszej niz 100 % wartosci akcji, 

kt6re maj'! bye przedmiotem wezwania. Ustanowione zabezpieczenie powinno 

zapewniae mozliwose zaspokojenia si<r z przedmiotu zabezpieczenia niezwlocznie po 

uplywie terminu nabycia akcji objytych zapisami zlozonymi w odpowiedzi na 

wezwante. 

2. Podmiot posrednicz'!CY realizuje zabezpieczenie wyl'!cznie na rzecz podmiot6w, 

kt6re zlozyly zapis w odpowiedzi na wezwanie. 

3. Ustanowienie zabezpieczenia powinno bye udokumentowane zaswiadczeniem 

banku Iub innej instytucji finansowej udzielaj'!cej zabezpieczenia lub posrednicz'!cej w 

jego udzieleniu."; 

10) po art. 77 dodaje si<r art. 77a- 77e w brzmieniu: 

,Art. 77a. 1. Podmiot posrednicz'!CY jest obowi'!ZanY nie p6zniej niz na 14 dni 

roboczych przed dniem rozpoczycta przyjmowania zapis6w do r6wnoczesnego 
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zawiadomienia o zamtarze ogloszenia wezwania Komisji oraz sp6lki prowadz(!cej rynek 

regulowany, na kt6rym S(! notowane dane akcje lub podmiotu organizuj(!cego altematywny 

system obrotu, w kt6rym S(! notowane te akcje. Podmiot posrednicz(!cy zal(!cza do 

zawiadomienia tresc wezwania. Do zawiadomienia przekazanego Komisji podmiot 

posrednicz(!cy zal(!cza r6wniez zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 77 ust. 3. 

2. W przypadku wezwania odnosz(!cego sit( do akcji sp6lki publicznej, kt6re w okresie 

12 miesiycy przed jego ogloszeniem byly nabywane posrednio poprzez uzyskanie statusu 

podmiotu dominuj(!cego w podmiocie posiadaj(!cym akcje sp6lki publicznej lub w innym 

podmiocie byd(!cym wobec tego podmiotu podmiotem dominuj(!cym, termin, o kt6rym mowa 

w ust. 1, wynosi 30 dni. 

3. Podmiot posrednicz(!cy po przekazaniu zawiadomienia, o kt6rym mowa w ust. 1, 

niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 24 godzin, przekazuje tresc wezwania agencji 

informacyjnej w celu jej ogloszenia. 

4. Podmiot posrednicz(!cy publikuje tresc wezwania w co najrnniej jednym dzienniku 

o zasiygu og6lnopolskim. Przekazanie tresci wezwania do publikacji w dzienniku o zasiygu 

og6lnopolskim nastypuje nie wczesniej niz po przekazaniu tresci wezwania agencji 

informacyjnej. 

5. Podmiot posrednicz(!cy udostt(pnia, w terminach przyjmowania zapis6w, tresc 

wezwania do publicznej wiadomosci w miejscach przyjmowania zapis6w na akcje obj((te 

wezwaniem. 

6. W przypadku wezwania dobrowolnego nie byd(!cego wezwaniem do zapisywania sit( 

na sprzedaz lub zamiany wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej podmiot 

posrednicz(!cy, w terminach, w jakich w czasie trwania zapis6w podmiot nabywaj(!CY akcje 

bydzie nabywal akcje od os6b, kt6re odpowiedzialy na wezwanie, przekazuje agencji 

informacyjnej w celu ogloszenia informacjy o liczbie akcji byd(!cych przedmiotem nabycia 

dokonywanego w czasie trwania zapis6w oraz udostt(pnia t(( informacjt( w miejscach 

przyjmowania zapis6w na akcje objt(te wezwaniem. 

7. Transakcja nabycia akcji objt(tych zapisami zlozonymi w ramach wezwania nastypuje 

nie p6zniej niz w ci(!gu 3 dni roboczych po uplywie terminu przyjmowania zapis6w. 

8. Podmiot posrednicz(!cy obowi(!zany jest podj(!c czynnosci niezbydne do wydania w 

terminie 3 dni roboczych od dnia transakcji nabycia akcji objytych zapisami w ramach 

wezwania, papier6w wartosciowych i srodk6w pieniy:Znych naleznych podmiotowi, kt6ry 
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odpowiedzial na wezwanie oraz do przeniesienia akcji nabywanych w wyniku wezwania na 

rzecz wzywaJl:!Cego. 

9. Wydanie papier6w wartosciowych i srodk6w pieniyi:nych w zamian za akcje objyte 

zapisami w ramach wezwania oraz akcji nabywanych w wyniku wezwania (zakonczenie 

wezwania) nastypuje w terminie 3 dni roboczych od dnia transakcji nabycia akcji objytych 

zaptsamt. 

Art. 77b. Podmioty byd!:!ce stronami porozumienia, o kt6rym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 

5, kt6re oglosily wsp6lnie wezwanie: 

1) odpowiadajl:! solidarnie za zaplaty ceny akcji proponowanej w wezwaniu; 

2) mogl:! w tresci wezwania okreslic proporcje w jakich nastl:!pi nabycie akcji przez kai:dy z 

tych podmiot6w. 

Art. 77c. Wzywajl:!CY moi:e wskazac w tresci wezwania podmiot wchodzl:!CY w sklad 

jego grupy kapitalowej, kt6ry bydzie nabywal akcje byd!:!ce przedmiotem wezwania, a w 

przypadku, gdy wzywajl:!cym jest fundusz inwestycyjny - moi:e on wskazac w tresci 

wezwania, jako podmiot, kt6ry bydzie nabywal akcje byd!:!ce przedmiotem wezwania, inny 

fundusz inwestycyjny zarz!:!dzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

Wzywajl:!CY i podmiot wskazany przez wzywajl:!cego odpowiadajl:! solidarnie za zaplaty ceny 

akcji proponowanej w wezwaniu. 

Art. 77d. W okresie miydzy dokonaniem zawiadomienia, o kt6rym mowa w art. 77a 

ust. 1, a zakonczeniem wezwania wzywajl:!CY oraz podmioty okreslone w art. 79 ust. 2 pkt 1: 

1) mogl:! nabywac akcje sp6lki, kt6rej dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania 

i w spos6b w nim okreslony; 

2) nie mogl:! zbywac akcji sp6lki, kt6rej dotyczy wezwanie, ani zawierac um6w, z kt6rych 

m6glby wynikac obowil:!zek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 

3) nie mogl:! nabywac posrednio akcji sp6lki publicznej, kt6rej dotyczy wezwanie. 

Art. 77e. 1. Po ogloszeniu wezwania do zapisywania siy na sprzedai: lub zamtany 

wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej, zarz!:!d sp6lki, kt6rej akcje Sl:! przedmiotem 

wezwanie, przekazuje informacjy o tym wezwaniu wraz z jego trescil:! przedstawicielom 

zakladowych organizacji zrzeszajl:!cych pracownik6w sp6lki, a w przypadku braku takiej 

organizacji - bezposrednio pracownikom. 

2. W przypadku gdy akcje byd!:!ce przedmiotem wezwania Sl:! dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym paflstwie 
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czlonkowskim, wzywaj'}.cy jest obowi'}.Zany zapewnic na terytorium tego panstwa szybki 

i latwy dost((p do wszelkich informacji i dokument6w, kt6re S'}. przekazywane do publicznej 

wiadomosci w zwi'}.Zku z wezwaniem, w spos6b okreslony przepisami panstwa 

czlonkowskiego. 

3. Po nabyciu akcji obj((tych zapisami zlozonymi w odpowiedzi na wezwan1e 

wzywaj'}.cy jest obowi'}.zany zawiadomic w trybie, o kt6rym mowa wart. 69, o liczbie akcji 

nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w og6lnej liczbie glos6w osi'}.gniytym 

w wyniku wezwania."; 

11) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 78. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o kt6rym mowa w art. 77a ust. 1, Komisja 

moze, najp6zniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczycia przyjmowania zapis6w, zglosic 

i:'}.danie wprowadzenia niezbydnych zmian lub uzupelnien w tresci wezwania lub przekazania 

wyjasnien dotycz'}.cych jego tresci lub dokonania zmiany rodzaju lub wysokosci 

zabezpieczenia, w terminie okreslonym w Z'}.daniu, nie kr6tszym niz 2 dni robocze. Z'}.danie 

Komisji podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2. Z'}.danie, o kt6rym mowa w ust. 1, doryczone podmiotowi posrednicz'}.cemu uwai:a si(( 

za doryczone wzywaj'}.cemu. 

3. Rozpoczycie przyjmowania zapis6w w wezwanm ulega wstrzymaniu do czasu 

dokonania przez wzywaj'}.cego czynnosci wskazanych w i:'}.daniu. 

4. Podmiot posrednicz'}.cy niezwlocznie po otrzymaniu i:'}.dania przekazuje agencJI 

informacyjnej w celu ogloszenia informacjy o wstrzymaniu rozpoczycia przyjmowania 

zapis6w. 

5. Po dokonaniu przez wzywaj'}.cego czynnosci wskazanych w i:'}.daniu podmiot 

posrednicz'}.cy przekazuje niezwlocznie agencji informacyjnej w celu ogloszenia informacj(( o 

nowym terminie przyjmowania zapis6w."; 

12) wart. 79: 

a) ust. 1 i 2 otrzymuj'}. brzmienie: 

,1. Cena akcji proponowana w wezwaniu: 

1) w przypadku gdy kt6rekolwiek z akcji sp6lki S'}. przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, nie moze bye nizsza od: 

a) sredniej ceny rynkowej z okresu 3 miesiycy poprzedzaj'}.cych ogloszenie 

wezwania, w czasie kt6rych dokonywany byl obr6t tymi akcjami na 

rynku gl6wnym, oraz 
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b) sredniej ceny rynkowej z okresu 6 miesiycy poprzedzaj'!cych ogloszenie 

wezwania, w czasie kt6rych dokonywany byl obr6t tymi akcjami na 

rynku gl6wnym, oraz 

c) sredniej ceny rynkowej z kr6tszego okresu - jezeli obr6t akcjami sp6lki 

byl dokonywany na rynku gl6wnym przez okres kr6tszy niz okreslony w 

lit. a lub b; 

2) w przypadku gdy nie jest mozliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w 

przypadku sp6lki, w stosunku do kt6rej otwarte zostalo postypowanie 

ukladowe lub upadlosciowe - nie moze bye nizsza od ich wartosci godziwej. 

2. Cena akcji proponowana w wezwaniu, nie moze bye r6wniez nizsza od: 

1) najwyzszej ceny, jak'! za akcje byd'!ce przedmiotem wezwania wzywaj'!cy, 

podmioty od niego zalezne lub wobec niego dominuj'!ce, lub podmioty byd'!ce 

stronami zawartego z nim porozumienia, o kt6rym mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 5, zaplacily w okresie 12 miesiycy przed ogloszeniem wezwania, albo 

2) najwyzszej wartosci rzeczy lub praw, kt6re wzywaj'!CY lub podmioty 

okreslone w pkt 1, wydaly w zamian za akcje byd'!ce przedmiotem wezwania, 

w okresie 12 miesiycy przed ogloszeniem wezwania. ", 

b) uchyla siy ust. 3, 

c) ust. 4 i 4a otrzymuj'! brzmienie: 

,4. Cena proponowana w wezwanm moze bye nizsza od ceny ustalonej 

zgodnie z ust. 1 i 2, w odniesieniu do akcji stanowi'!cych co najmniej 5 % 

wszystkich akcji sp6lki, kt6re byd'! nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby 

zglaszaj'!cej siy na wezwanie, jezeli wzywaj'!CY i ta osoba tak postanowily. 

4a. W przypadku gdy srednia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 

pkt 1, znacznie odbiega od wartosci godziwej tych akcji z powodu: 

1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do 

nabycia akcji sp6lki przejmuj'!cej w zwi'!Zku z podzialem sp6lki publicznej 

przez wydzielenie lub innych praw maj'!tkowych zwi'!Zanych z posiadaniem 

akcji sp6lki publicznej, 

2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub maj'!tkowej sp6lki na skutek 

zdarzeii lub okolicznosci, kt6rych sp6lka nie mogla przewidziee lub im 

zapobiec, 
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3) zagrozenia sp6lki trwal~ niewyplacalnosci~ 

- wzywaj~cy moze zwr6cie sitt do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na 

zaproponowanie w wezwaniu ceny niespelniaj~cej kryteri6w, o kt6rych mowa w 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2.", 

d) ust. 4d otrzymuje brzmienie: 

,4d. W przypadku wezwania, o kt6rym mowa wart. 73 ust. 1 i 3, wniosek moze 

zostae zlozony nie p6zniej niz w terminie miesi~ca od powstania obowi~zku ogloszenia 

wezwania.", 

e) ust. 4f otrzymuje brzmienie: 

,4f. W przypadku udzielenia przez Komisjy zgody, o kt6rej mowa w ust. 4b, cena 

proponowana w wezwaniu moze bye nizsza od ceny okreslonej w decyzji Komisji 

udzielaj~cej zgody, w odniesieniu do akcji stanowi~cych co najmniej 5% wszystkich 

akcji sp6lki, kt6re bttd~ nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zglaszaj~cej sitt na 

wezwanie, jezeli wzywaj~cy ita osoba tak postanowily.", 

f) po ust. 4f dodaje sitt ust. 4g w brzmieniu: 

,4g. Przepis6w ust. 1-4f nie stosuje Sl(( do ceny proponowanej w wezwaniu 

dobrowolnym nie bttd~cym wezwaniem do zapisywania sitt na sprzedaz lub zamiantt 

wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej oraz w wezwaniu do zapisywania sitt na 

sprzedaz lub zamiantt akcji sp6lki pub1icznej, kt6rej akcje s~ wprowadzone wyl~cznie do 

altematywnego sytemu obrotu albo nie s~ przedmiotem obrotu zorganizowanego.", 

g) po ust. S dodaje sitt ust. Saw brzmieniu: 

,Sa. Wzywaj~cy moze okreslie r6:lne ceny lub stosunki zamiany proponowane 

w wezwaniu wyl~cznie ze wzglttdu na r6zne prawa wynikaj~ce z nabywanych akcji lub 

zwi¥ane z nimi obowi¥ki."; 

13) po art. 79 dodaje sitt art. 79a- 79fw brzmieniu: 

,Art. 79a. 1. W przypadku gdy wezwanie do zapisywania sitt na sprzeda:l lub zamiany 

wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej bylo poprzedzone - w okresie 12 miesittcy 

przed ogloszeniem wezwania - posrednim nabyciem akcji tej sp6lki, polegaj~cym na 

uzyskaniu statusu podmiotu dominuj~cego w podmiocie posiadaj~cym akcje sp6lki 

publicznej lub w innym podmiocie bttd~cym wobec tego podmiotu podmiotem dominuj~cym, 

cena akcji proponowana w wezwaniu nie moze bye nizsza od ceny posredniego nabycia. 

2. Centt posredniego nabycia wyznacza, wybrany przez wzywaj~cego, podmiot 

uprawniony do badania sprawozda.rl finansowych, kt6ry okresla j~ w odniesieniu do wartosci 
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godziwej akcji nabytych posrednio, na dzien, w kt6rym nast~pilo posrednie nabycie akcji 

sp6lki publicznej. 

3. Wycen~ posredniego nabycia sporz~dzon~ przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdan finansowych, zal~cza si~ do zawiadomienia, o kt6rym mowa wart. 77a ust. 1, 

oraz udost~pnia si~ na stronie intemetowej podmiotu posrednicz~cego od dnia ogloszenia 

wezwania do dnia jego zakonczenia. 

4. W przypadku gdy wycena, o kt6rej mowa w ust. 3, budzi w~tpliwosci co do jej 

prawidlowosci, Komisja moze zlecie wyznaczenie ceny innemu podmiotowi uprawnionemu 

do badania sprawozdan finansowych. W przypadku gdy wycena sporz~dzona na zlecenie 

Komisji wykaze, ze w~tpliwosci byly uzasadnione, wzywaj~cy zwraca Komisji koszty 

sporz~dzenia wyceny. 

5. Cena proponowana w wezwaniu moze bye nizsza od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1, 

w odniesieniu do akcji stanowi~cych co najmniej 5 % wszystkich akcji sp6lki, kt6re b~d~ 

nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zglaszaj~cej si~ na wezwanie, jezeli wzywaj'!CY ita 

osoba tak postanowily. 

6. Przepis6w ust. 1-5 nie stosuje si~ do ceny proponowanej w wezwaniu dobrowolnym 

nie b~d~cym wezwaniem do zapisywania si~ na sprzedaZ lub zamian~ wszystkich pozostalych 

akcji sp6lki publicznej oraz w wezwaniu do zapisywania si~ na sprzedaZ lub zamian~ akcji 

sp6lki publicznej, kt6rej akcje s~ wprowadzone wyl~cznie do altematywnego sytemu obrotu 

albo nie s~ przedmiotem obrotu zorganizowanego. 

Art. 79b. 1. Wzywaj~cy moze, w drodze ogloszenia dokonanego zgodnie z art. 77a ust. 

3, w terminie od dnia ogloszenia wezwania do dnia zakonczenia przyjmowania zapis6w, 

dokonywae zmiany ceny akcji proponowanej w wezwaniu lub zmiany stosunku zamiany, nie 

cz~sciej jednak niz co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny lub stosunku zamiany 

podmiot posrednicz~cy niezwlocznie przekazuje do agencji informacyjnej w celu ogloszenia i 

udost~pnia w miejscu przyjmowania zapis6w na akcje objt(te wezwaniem. 

2. Cena, po jakiej maj~ bye nabywane akcje, moze bye zmieniona bez zachowania 

terminu, o kt6rym mowa w ust. 1, w przypadku gdy inny podmiot oglosil wezwanie, kt6rego 

przedmiotem s~ akcje tego samego rodzaju. 

3. W przypadku gdy inny podmiot oglosil wezwanie, kt6rego przedmiotem s~ akcje tego 

samego rodzaju, osoba, kt6ra zlozyla zapis w odpowiedzi na wezwanie, jest uprawniona do 

cofni~cia zlozonego zapisu, jezeli nie nast~pilo przeniesienie praw z akcji. 

4. W przypadku gdy nowa cena: 
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1) jest wyzsza od ceny okreslonej w wezwaniu przed zmian~ - wzywaj~cy jest obowi~any 

zaplacic tt( now~ cent( wszystkim osobom, kt6re zapisaly sitt na sprzeda.i akcji, zanim 

ogloszono zmiantt ceny, z tym jednak, ze osobom, kt6re wczesniej uzyskaly prawo do 

otrzymania ceny wyzszej od nowej ceny - wzywaj~cy jest obowi~any zaplacic tt( 

wyzsz~ cent(; 

2) jest nizsza od ceny okreslonej w wezwaniu przed zmian~- wzywaj~cy jest obowi~any 

zaplacic wszystkim osobom, kt6re zapisaly sitt na sprzeda.z akcji, zanim ogloszono 

zmiantt ceny, ceny, po kt6rej zapisaly siy na sprzedaz akcji, z tym jednak, ze osobom, 

kt6re wczesniej uzyskaly prawo do otrzymania ceny wyzszej od ceny, po jakiej siy 

zapisaly - tt( wyzsz~ cent(. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sit(, jezeli zm1ana ceny nast~pila po nabyciu przez 

wzywaj~cego akcji w ramach wezwania. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje sitt odpowiednio do zmiany stosunku zamiany. 

7. W przypadku zmiany ceny akcji proponowanej w wezwaniu lub zmiany stosunku 

zamiany, wysokosc ustanowionego zabezpieczenia, o kt6rym mowa w art. 77, niezwlocznie 

uzupelnia sitt do wysokosci nie nizszej niz 100 % wartosci akcji, kt6re s~ przedmiotem 

wezwanm. 

Art. 79c. 1. Wzywaj~cy, kt6ry w okresie 6 mieSiycy po zakonczeniu wezwania do 

zapisywania siy na sprzeda.Z 1ub zamiany wszystkich pozostalych akcji sp6lki, bezposrednio 

lub posrednio nabyl po cenie wyzszej niz cena okreslona w tym wezwaniu ko1ejne akcje tej 

sp6lki, w inny spos6b niz w wezwaniu, jest obowi~any, w terminie miesi~ca od tego 

nabycia, do zaplacenia r6.inicy ceny wszystkim osobom, kt6re zbyly akcje w tym wezwaniu, 

z wyl~czeniem os6b, od kt6rych akcje zostaly nabyte po cenie obnizonej w przypadku 

okreslonym w art. 79 ust. 4. 

2. Obowi~ek, o kt6rym mowa w ust. 1, spoczywa r6wniez na podmiocie z grupy 

kapitalowej, w sklad kt6rej wchodzi wzywaj~cy oraz podmiocie bttd~cym stron~ 

porozumienia, o kt6rym mowa wart. 87 ust. 1 pkt 5, kt6rego stron~ jest wzywaj~cy, kt6ry 

bezposrednio 1ub posrednio nabyl po cenie wyzszej niz cena okreslona w tym wezwaniu, 

kolejne akcje tej sp6lki, w inny spos6b niz w wezwaniu. 

3. Obowi~ek, o kt6rym mowa w ust. 1, nie powstaje w przypadku nabycia akcji 

w trybie okreslonym w art. 83. 
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Art. 79d. Przepis6w art. 79c me stosuje Sly do ceny proponowanej w wezwanm 

dobrowolnym nie bcrd(}cym wezwaniem do zapisywania sicr na sprzeda.Z lub zamiancr 

wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej oraz w wezwaniu do zapisywania sicr na 

sprzeda.Z lub zamiancr akcji sp6lki publicznej, kt6rej akcje S(} wprowadzone wyl(}cznie do 

altematywnego sytemu obrotu albo nie S(} przedmiotem obrotu zorganizowanego. 

Art. 79e. 1. Wzywaj(}cy moze zmienic tresc wezwania dobrowolnego w zakresie: 

1) termin6w transakcji nabycia akcji w wezwaniu, przypadaj(}cych przed uplywem terminu 

przyjmowania zapis6w- w przypadku wezwania bcrd(}cego wezwaniem do zapisywania 

sicr na sprzedaz lub zamiancr wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej; 

2) liczby akcji poszczeg6lnych rodzaj6w, jakie zamierza nabyc - w przypadku wezwania nie 

bcrd(}cego wezwaniem do zapisywania sicr na sprzeda.Z lub zamiancr wszystkich 

pozostalych akcji sp6lki publicznej; 

3) zmniejszenia minimalnej liczby akcji, o kt6rej mowa wart. 72a ust. 2; 

4) sposobu i termin6w przyjmowania zapis6w w wezwaniu, z zastrzezeniem art. 79f ust. 2 -

6. 

2. W przypadku wezwania obowi(}Zkowego wzywaj(}cy moze dokonac zmiany, o kt6rej 

mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Zmiancr tresci wezwania dokonuje sicr w drodze ogloszenia zgodnie z art. 77a ust. 4 

4. Informacje o zmianie tresci wezwania podmiot posrednicz(}cy niezwlocznie 

przekazuje do agencji informacyjnej w celu ogloszenia i udostcrpnia w miejscach 

przyjmowania zapis6w na akcje objcrte wezwaniem. 

5. Wzywaj(}cy moze dokonac zmiany tresci wezwania, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

p6zniej niz na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w 

wezwaniu. Osoba, kt6ra zlozyla zapis, rna prawo uchylic sicr od skutk6w zlozonego zapisu 

w drodze pisemnego oswiadczenia skladanego w miejscu zlozenia zapisu, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia ogloszenia zmiany tresci wezwania przez agencjcr informacyjn(}. 

6. Wzywaj(}cy moze dokonac zmiany tresci wezwania, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 

nie p6zniej niz na 5 dni roboczych przed zakoilczeniem przyjmowania zapis6w zgodnie 

z wezwaniem. Jezeli wzywaj(}cy zmniejszylliczbcr akcji, jak(} zamierza nabyc w wezwaniu, 

osoby, kt6re zlozyly zapisy, a kt6rych akcje do dnia ogloszenia o zmniejszeniu liczby akcji, 

jakie wzywaj(}cy zamierza nabyc w wezwaniu, nie byly przedmiotem transakcji nabycia 

zgodnie z warunkami wezwania, maj(} prawo uchylic sicr od skutk6w zlozonego zapisu w 
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drodze pisemnego oswiadczenia skladanego w miejscu zlozenia zapisu, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia ogloszenia przez agencjy informacyjn£!. 

7. Trese wezwania moze zostae zmieniona w zakresie, o kt6rym mowa w ust. 1, bez 

zachowania termin6w, o kt6rych mowa w ust. 5 i 6, w przypadku gdy inny podmiot oglosil 

wezwanie, kt6rego przedmiotem S£! akcje tego samego rodzaju. 

Art. 79f. 1. Przyjmowanie zapis6w rozpoczyna siy nie wczesniej niz w 14 dniu 

roboczym i nie p6iniej niz w 30 dniu roboczym przypadaj£!cym po dniu przekazania Komisji 

zawiadomienia, o kt6rym mowa wart. 77a ust. 1, jednak nie wczesniej niz w pierwszym dniu 

roboczym po opublikowaniu tresci wezwania zgodnie z 77a ust. 4. 

2. Termin przyjmowania zapis6w w wezwaniu do zapisywania siy na sprzedaZ lub 

zamiany wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej nie moze bye kr6tszy niz 30 dni i nie 

dluZszy niz 70 dni. 

3. Termin przyjmowana zapis6w w wezwaniu dobrowolnym nie byd£!cym wezwaniem 

do zapisywania siy na sprzedaz lub zamiany wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej 

nie moze bye kr6tszy niz 14 dni i nie dluzszy niz 70 dni. 

4. Termin przyjmowania zapis6w w wezwaniu dobrowolnym moze ulec wydluzeniu: 

1) do 120 dni- jezeli liczba akcji objytych zapisami zlozonymi w ci£!gu 70 dni przyjmowania 

zapis6w jest mniejsza niz liczba akcji, jak£! wzywaj£!CY zamierza osi£!gn£!e w wyniku 

wezwania, pod warunkiem, ze akcje objyte zapisami zlozonymi w tym terminie zostan£! 

nabyte nie p6iniej niz w ci£!gu 10 dni roboczych przypadaj£!cych po jego uplywie; 

2) o czas niezbydny do udzielenia zezwolenia albo zgody lub czas niezbydny do nie 

zgloszenia sprzeciwu, o kt6rych mowa wart. 72a ust. 3, jednak nie wiycej niz do 120 

dni - jezeli bezskutecznie uplyn£!l wskazany w tresci wezwania termin, w jakim mialo 

nast£!pie udzielenie zezwolenia albo zgody lub niezgloszenie sprzeciwu. 

5. Termin przyjmowania zapis6w w wezwaniu do zapisywania siy na sprzedaZ lub 

zamiany wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej moze ulec skr6ceniu jezeli przed jego 

uplywem zapisami zlozonymi w odpowiedzi na wezwanie zostaly objyte wszystkie pozostale 

akcje sp6lki publicznej. 

6. Termin przyjmowania zapis6w w wezwaniu dobrowolnym nie byd£!cym wezwaniem 

do zapisywania siy na sprzedaz lub zamiany wszystkich pozostalych akcji sp6lki publicznej, 

moze ulec skr6ceniu, jezeli przed jego uplywem liczba akcji objytych zapisami jest r6wna lub 

wiyksza niz liczba akcji jak£! wzywaj'!CY zamierzal osi£!gn£!e w wyniku wezwania, o ile taka 

mozliwose zostala wskazana w tresci wezwania. 
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7. Podmiot posrednicz~cy publikuje w co najrrmiej jednym dzienniku o zasiygu 

og6lnopolskim oraz przekazuje w celu ogloszenia do agencji informacyjnej informacjy o: 

1) wydluzeniu terminu przyjmowania zapis6w - nie p6zniej niz na 7 dni przed uplywem 

pierwotnego terminu; 

2) skr6ceniu terminu przyjmowania zapis6w - nie p6zniej niz na 7 dni przed uplywem 

skr6conego terminu. 

8. Informacjy o skr6ceniu albo wydlui:eniu przyjmowania zapis6w podmiot 

posrednicz~cy niezwlocznie udostypnia w miejscach przyjmowania zapis6w w odpowiedzi na 

wezwanie."; 

14) wart. 80 ust. 1 i 2 otrzymuj~ brzmienie: 

,1. Zarz~d sp6lki publicznej, kt6rej akcje s~ przedmiotem wezwanta do 

zapisywania siy na sprzedai: lub zamiany wszystkich pozostalych akcji, jest obowi~any, 

nie p6zniej niz na 2 dni robocze przed dniem rozpoczycia przyjmowania zapis6w, 

przekazac Komisji oraz do publicznej wiadomosci, w trybie okreslonym wart. 56 ust. 1, 

stanowisko dotycz~ce ogloszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego 

stanowiska. Stanowisko zarz~du sp6lki przedstawiane jest r6wnoczesnie 

przedstawicielom zakladowych organizacji zrzeszaj~cych pracownik6w sp6lki, 

a w przypadku braku takiej organizacji- bezposrednio pracownikom. 

2. Stanowisko zarz~du sp6lki, oparte na informacjach podanych przez 

wzywaj~cego w tresci wezwania, zawiera w szczeg6lnosci opiniy dotycz~c~ wplywu 

wezwania na interes sp6lki, w tym zatrudnienie w sp6lce, strategicznych plan6w 

wzywaj~cego wobec sp6lki i ich prawdopodobnego wplywu na zatrudnienie w sp6lce 

oraz na lokalizacjy prowadzenia jej dzialalnosci, jak r6wniez stwierdzenie, czy zdaniem 

zarz~du cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartosci godziwej sp6lki, przy 

czym dotychczasowe notowania gieldowe nie mog~ bye jedynym miemikiem tej 

wartosci."; 

15) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 81. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresli, w drodze 

rozporz~dzenia, wzory wezwail, o kt6rych mowa w art. 72a i 73 oraz w art. 91 ust. 6, 

warunki nabywania akcji w wezwaniach, szczeg6lowy spos6b ich oglaszania oraz 

dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia wezwania. Rozporz~dzenie powinno okreslac tak~ 

tresc wezwail, kt6ra w zaleznosci od charakteru i celu wezwania, daje mozliwosc 

wlasciwej oceny warunk6w transakcji oraz ksztaltowac warunki nabywania akcji w 
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wezwaniach przy zapewnieniu zr6wnania uprawnien podmiot6w odpowiadaj£lcych nate 

wezwania, a tak.Ze powinno wskazywac takie rodzaje zabezpieczenia wezwania, kt6re 

zapewniaj£l zaspokojenie sitt z przedmiotu zabezpieczenia niezwlocznie po zakonczeniu 

wezwania. "; 

16) wart. 82: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Cent( przymusowego wykupu, z zastrzezeniem ust. 2a, ustala sitt zgodnie z 

art. 79 ust. 1 i 2, art. 79a i art. 79c, przy czym w przypadku sp6lki publicznej, kt6rej 

akcje zostaly wprowadzone wyl£lcznie do altematywnego systemu obrotu, za 

sredni£l ceny rynkow£l, o kt6rej mowa w tych przepisach, uwaza sitt sredni£l cent( 

rynkow£l z obrotu tymi akcjami w altematywnym systemie obrotu.", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,5. Przymusowy wykup jest oglaszany i przeprowadzany za posrednictwem 

podmiotu prowadz£lcego dzialalnosc maklersk£l na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, kt6ry jest obowi£lZany - nie p6zniej niz na 14 dni roboczych przed 

rozpoczttciem przymusowego wykupu - do r6wnoczesnego zawiadomienia o 

zamiarze jego ogloszenia Komisji oraz odpowiednio sp6lki prowadz£lcej rynek 

regulowany lub podmiotu organizuj£lcego altematywny system obrotu, gdzie 

notowane S£l dane akcje, a jezeli akcje sp6lki notowane S£l na kilku rynkach 

regulowanych lub w kilku altematywnych systemach obrotu - wszystkie te sp6lki 

lub podmioty. Podmiot ten zal£lcza do zawiadomienia informacje na temat 

przymusowego wykupu."; 

17) w art. 83 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Akcjonariusz Z£ldaj£lCY wykupienia akcji na zasadach, o kt6rych mowa w ust. 1 

- 3, uprawniony jest, z zastrzezeniem ust. 5, do otrzymania ceny nie nizszej niz 

okreslona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 oraz art. 79a, przy czym w przypadku sp6lki 

publicznej, kt6rej akcje zostaly wprowadzone wyl£lcznie do altematywnego systemu 

obrotu za srednil:l centt rynkow£l, o kt6rej mowa w tych przepisach, uwa:la sit( sredni£l 

cent( rynkow£l z obrotu tymi akcjami w altematywnym systemie obrotu."; 

18) wart. 87 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

, 1) r6wniez na podmiocie, kt6ry osi£lgn£ll lub przekroczyl okreslony w ustawie pr6g 

og6lnej liczby glos6w w zwi£lZkU z: 
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a) objyciem akcji w drodze subskrypcji, o ktorych mowa w art. 431 § 2 ustawy z 

dnia 15 wrzesnia 2000 r.- Kodeks sp6lek handlowych, 

b) nabywaniem lub zbywaniem kwit6w depozytowych wystawionych w zwi<}Zku z 

akcjami sp6lki publicznej;"; 

19) art. 88a otrzymuje brzmienie: 

,Art. 88a. 1. Podmiot obowi.:1zany do ogloszenia wezwania, o kt6rym mowa w art. 

73 ust. 1 pkt 1, nie moze do dnia jego ogloszenia lub do dnia, w kt6rym jego udzial w 

og6lnej liczbie glos6w w sp6lce publicznej, w kt6rej przekroczyl okreslony w tym 

przepisie pr6g og6lnej liczby glos6w, ulegnie zmniejszeniu donie wiycej niz 33 1h %, 

bezposrednio lub posrednio nabywac akcji tej sp6lki. 

2. Podmiot obowil:jZany do ogloszenia wezwania, o kt6rym mowa wart. 73 ust. 1 

pkt 2, nie moze do dnia jego ogloszenia, bezposrednio lub posrednio nabywac akcji 

sp6lki publicznej, w kt6rej przekroczyl okreslony w tym przepisie pr6g og6lnej liczby 

glos6w."; 

20) w art. 89: 

a) w ust. 1: 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) akcji sp6lki publicznej byd~cych przedmiotem czynnosci prawnej lub 

innego zdarzenia prawnego powoduj~cego osi~gniycie 1ub przekroczenie 

danego progu og6lnej liczby glos6w, jezeli osi~gniycie lub przekroczenie 

tego progu nast~pilo z naruszeniem obowi¢6w okreslonych wart. 69;", 

uchyla siy pkt 2, 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) akcji sp6lki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej 

z naruszeniem art. 79- 79b .", 

b) ust 2- 2b otrzymuj~ brzmienie: 

,2. Podmiot, kt6ry przekroczyl pr6g og6lnej liczby glos6w, o kt6rym mowa 

wart. 73, nie moze wykonywac prawa glosu z wszystkich akcji sp6lki publicznej, 

chyba ze wykona w terminie obowi<:jZki okreslone w tym przepisie. 

2a. Zakaz wykonywania prawa glosu, o kt6rym mowa w ust. 2, dotyczy tak.Ze 

wszystkich akcji sp6lki publicznej posiadanych przez podmioty zalezne od 

akcjonariusza lub podmiotu, kt6ry nie wykonal obowi<:jZk6w okreslonych w art. 73, 
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a takze akcji sp6lki publicznej posiadanych przez wszystkie strony porozumienia, o 

kt6rym mowa wart. 87 ust. 1 pkt 5. 

2b. W przypadku nabycia lub objycia akcji sp6lki publicznej z naruszeniem 

zakazu, o kt6rym mowa wart. 77d pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77d 

pkt 1, podmiot, kt6ry nabyl lub obj~l akcje, oraz podmioty od niego zalezne nie 

mog~ wykonywac prawa glosu z tych akcji."; 

21) art. 90a otrzymuje brzmienie: 

,Art. 90a. 1. W przypadku sp6lki publicznej z siedzib~ w panstwie czlonkowskim 

innym niz Rzeczpospolita Polska, kt6rej akcje: 

1) zostaly dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w tym panstwie 

czlonkowskim oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) zostaly po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym 

panstwie czlonkowskim nie byd~cym panstwem siedziby tej sp6lki oraz S<! 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

3) zostaly jednoczesnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynku regulowanym w innym panstwie 

czlonkowskim niebyd~cym panstwem siedziby tej sp6lki - jezeli sp6lka wskazala 

organ nadzoru w tym innym panstwie jako organ wlasciwy do nadzoru w zakresie 

wezwan do zapisywania siy na sprzedaz lub zamiany akcji 

- przepis6w oddzialu 2 nie stosuje si((. 

2. W przypadku sp6lki publicznej z siedzib~ w panstwie czlonkowskim innym niz 

Rzeczpospolita Polska, kt6rej akcje: 

1) s~ dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyl~cznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) zostaly po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz s~ dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium innego panstwa czlonkowskiego nie b<td~cego panstwem siedziby tej 

sp6lki, 

3) zostaly jednoczesnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynku regulowanym w innym panstwie 

czlonkowskim niebyd~cym panstwem siedziby tej sp6lki - jezeli sp6lka wskazala 
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Komisj~ jako organ wlasciwy do nadzoru w zakresie wezwail do zapisywania si~ 

na sprzedaz lub zamian~ akcji, 

- art. 73 nie stosuje si~; w takim przypadku podmiot nabywajl:!CY akcje jest obowil:!Zany 

do ogloszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania si~ na sprzedaz lub zamian~ 

wszystkich pozostalych akcji sp6lki zgodnie z przepisami pailstwa czlonkowskiego, w 

kt6rym sp6lka publiczna rna siedzib~, z zastrzezeniem ust. 3. 

3. W przypadku powstania obowi¥ku ogloszenia wezwania, o kt6rym mowa w 

ust. 2, do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maj<:t 

zastosowanie przepisy oddzialu 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81, w zakresie 

przedmiotu swiadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej w 

wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczeg6lnosci dotycz<:tce tresci 

wezwania i trybu jego oglaszania. 

4. W przypadkach, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, sp6lka publiczna 

przed rozpocz~ciem obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi¥ana: 

1) wskaza6 organ nadzoru wlasciwy w zakresie nabywania znacznych pakiet6w jej akcji 

oraz 

2) zawiadomi6 organy nadzoru w pailstwach czlonkowskich, na terytorium kt6rych 

akcje zostaly jednoczesnie dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, o 

wskazaniu organu, o kt6rym mowa w pkt 1. 

5. Informacj~ o wskazaniu organu nadzoru wlasciwego w zakresie wezwail do 

zapisywania si~ na sprzeda:l lub zamian~ jej akcji sp6lka publiczna przekazuje do 

publicznej wiadomosci nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia rozpocz~cia obrotu jej 

akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."; 

22) wart. 91: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Udzielenie zezwolenia wywoluje skutek prawny zaprzestania podlegania 

obowi~om wynikaj<:tcym z ustawy, powstalym w zwi~u z ofert<:t publiczn<:t 

akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniem 

ich do obrotu w altematywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obowi<:tzkom okreslonym w rozdziale 4. W decyzji udzielaj<:tcej 

zezwolenia Komisja okresla termin, nie dluzszy niz miesi<:tc, po uplywie kt6rego 

skutek ten nast~puje.", 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Zlozenie wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jezeli 

walne zgromadzenie sp6lki, wi~kszosci~ 9/10 glos6w oddanych w obecnosci 

akcjonariuszy reprezentuj~cych przynajmniej polow~ kapitalu zakladowego, 

podj~lo uchwal~ o zniesieniu dematerializacji akcji. Do wniosku nalezy dol~czyc 

odpis uchwaly. ", 

c) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

,Art. 400 § 1 nie stosuje si~ w zakresie w jakim uprawnia do z~dania 

zwolania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy 

reprezentuj~cych mniej nizjedn~ dwudziest~ kapitalu zakladowego.", 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, z~daj~cy umieszczenia w porz~dku obrad 

sprawy podj~cia uchwaly, o kt6rej mowa w ust. 4, s~ obowi~ani do uprzedniego 

ogloszenia wezwania do zapisywania si~ na sprzedaz wszystkich pozostalych akcji 

sp6lki publicznej. Do wezwania stosuje si~ odpowiednio art. 77 -79fw zakresie, w 

jakim przepisy te dotycz~ wezwafl obowi~kowych. W przypadku sp6lki 

publicznej, kt6rej akcje zostaly wprowadzone wyl~cznie do altematywnego 

systemu obrotu, za sredni~ cen~ rynkow~, o kt6rej mowa w tych przepisach, uwaza 

sit( sredni~ cent( rynkow~ z obrotu tymi akcjami w altematywnym systemie obrotu. 

Z~danie umieszczenia w porz~dku obrad sprawy podj~cia uchwaly, o kt6rej mowa 

w ust. 4, powinno zostac zgloszone nie p6zniej niz w terminie 30 dni po 

zakonczeniu wezwania.", 

e) po ust. 6 dodaje si~ ust. 6a w brzmieniu: 

,6a. Trese wezwania, o kt6rym mowa w ust. 6, moze zawierac zastrzezenie, 

ze ogloszenie wezwania nast~puje pod warunkiem podj~cia przez walne 

zgromadzenie uchwaly, o kt6rej mowa w ust. 4.", 

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,10. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w altematywnym 

systemie obrotu nast~puje w terminie, o kt6rym mowa odpowiednio w ust. 2 lub 

9 "· . ' 
23) wart. 97: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Na kazdego kto: 
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1) nabywa lub zbywa papiery wartosciowe z naruszeniem zakazu, o kt6rym mowa 

wart. 67, 

2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o kt6rym mowa wart. 69, lub dokonuje 

takiego zawiadomienia z naruszeniem warunk6w okreslonych w tych 

przepisach, 

3) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowic:j.Zki, o kt6rych mowa wart. 77a, 

4) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o kt6rych mowa 

wart. 82, 

5) nie czyni zados6 Zlldaniu, o kt6rym mowa wart. 83, 

6) wbrew obowi'lZkowi okreslonemu w art. 86 ust. 1 nie udostypnia dokument6w 

rewidentowi do spraw szczeg6lnych lub nie udziela mu wyjasnien, 

7) nie wykonuje obowic:)Zku, o kt6rym mowa w art. 90a ust. 4 lub 5, 

8) dopuszcza siy czynu okreslonego w pkt 1, 2 i 4 - 6, dzialaj'lc w imieniu lub w 

interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj'lcej 

osobowosci prawnej 

Komisja moze, w drodze decyzji, nalozy6 kary pieniyzn'l do wysokosci 

1. 000.000 zl. ", 

b) po ust. 1 dodaje siy ust. 1a w brzmieniu: 

,1a. Na ka:Zdego kto: 

1) nie oglasza lub nie przeprowadza wezwania, o kt6rym mowa w art. 73 albo art. 

90a ust. 2, 

2) odstypuje od ogloszonego wezwania z naruszeniem art. 74, 

3) bezposrednio lub posrednio nabywa lub zbywa akcje z naruszeniem art. 77d, 

4) wbrew z'ldaniu, o kt6rym mowa wart. 78, w okreslonym w nim terminie, nie 

wprowadza niezbydnych zmian lub uzupelnien w tresci wezwania, nie 

przekazuje wyjasnien dotycz'lcych jego tresci albo nie zmienia rodzaju lub 

wysokosci zabezpieczenia, 

5) nie dokonuje w terminie zaplaty r6znicy w cenie akcji, w przypadku okreslonym 

wart. 79c, 

6) oglasza lub przeprowadza wezwante z naruszeniem przepis6w ustawy lub 

przepis6w wydanych na podstawie art. 81, 

7) bezposrednio lub posrednio nabywa akcje z naruszeniem art. 88a, 
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8) nabywa akcje wlasne z naruszeniem trybu, termin6w i warunk6w okreslonych 

wart. 73, art. 79, art. 79a, art. 90a ust. 1 albo art. 91 ust. 6, 

9) dopuszcza sict czynu okreslonego w pkt 1 - 8, dzialaj~c w imieniu lub w interesie 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj~cej osobowosci 

prawneJ 

Komisja moze nalo:lyc karct pienictzn~ do wysokosci stanowi~cej iloczyn 

wysokosci ceny ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 i liczby akcji stanowi~cych 

5% kapitalu zakladowego danej sp6lki publicznej obliczony na dziefl, w kt6rym 

powstal obowi¥ek ogloszenia wezwania a w przypadku wezwania dobrowolnego -

na dziefl ogloszenia wezwania; jezeli wezwanie do zapisywania sict na sprzeda:l lub 

zamianct akcji dotyczylo sp6lki publicznej, kt6rej akcje s~ wprowadzone wyl~cznie 

do altematywnego systemu obrotu albo nie s~ przedmiotem obrotu 

zorganizowanego, kara pienictzna moze zostac nalozona do wysokosci 100.000 zl.", 

c) ust. 3 i 4 otrzymuj~ brzmienie: 

,3. Kara pienict:Zna, o kt6rej mowa w ust. 1 lub 1a, moze bye nalozona 

odrctbnie na kazdy z podmiot6w wchodz~cych w sklad porozumienia, o kt6rym 

mowa wart. 87 ust. 1 pkt 5. 

4. W decyzji, o kt6rej mowa w ust. 1lub 1a, Komisja moze wyznaczyc termin 

ponownego wykonania obowi~ku lub dokonania czynnosci wymaganej 

przepisami, kt6rych naruszenie bylo podstaw~ nalozenia kary pienictznej. W razie 

bezskutecznego uplywu tego terminu Komisja moze powt6mie nalozyc karct 

pienictzn~. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sict odpowiednio.". 

Art. 2. 1. Do wezwafl ogloszonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy na 

podstawie art. 72, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 90a ust. 1 i art. 91 ust. 6 ustawy, 

wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w kt6rym transakcja nabycia akcji 

objytych zapisami zlozonymi w odpowiedzi na wezwanie nie zostala zakoflczona przed 

dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje sict przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadku, gdy obowi~zek ogloszenia wezwania, o kt6rym mowa wart. 73 ust. 2 

i art. 74 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, powstal przed 

dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, do wykonania tego obowi~zku stosuje sict przepisy 

dotychczasowe. 
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Art. 3. Do postypowail wszczytych i niezakoiiczonych przed dniem wejscia w zycie 

niniejszej ustawy stosuje si~t przepisy dotychczasowe. 

Art. 4. Za zachowania zaistniale przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, 

stanowi'lce naruszeme przepis6w ustawy . . . 
wym1emoneJ w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, sankcjy administracyjn'l wym1erza Sly wedlug przepis6w 

dotychczasowych. 

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ustawy wymienionej wart. 1 

w brzmieniu dotychczasowym zachowuj'l moe do dnia wejscia w zycie przepis6w 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ustawy wymienionej wart. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejsz'l ustaw'l, nie dluzej jednak niz przez 6 miesiycy od dnia jej wejscia w zycie. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 




