
L.dz.296/20LĄ

Warszawa, dnia 16 czerwca 2OL4r.

Pan Piotr Koziński

Zastępca Dyrektora

Depa rtament Rozwoju Rynku

Finansowego

Ministerstwo FinansÓw

Szanowny Panie Dyrektorze,

W uzupełnieniu do spotkania konsultacyjnego W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego obrotu araz o społkach publicznych {wersja z dnio 25 kwietnia 2014 r.),

przygotowanego przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń przyjętych przez

Radę MinistrÓw w dniu 10 grudnia 2013 r., które odbyło się w dniu 29 maja Ż0IĄ r.

w siedzibie Ministerstwa Finansów, Orat W nawiązaniu do wcześniejszych UWag

przekazanych przez Stowarzyszenie EmitentÓw Giełdowych pismem z dnia 3 czerwca Ża14r.

przesyłamy propozycję dodatkowych uwag dotyczących przedmiotowej kwestii z prośbą o

ich uwzględnienie w procesie legislacyjnym.

Prośba niniejsza wynika w kilku fundamentalnych powodów:

. Wprowadzenie proponowanych przez SEG zapisów wzmocni ochronę akcjonariuszy

m niejszościowych,

r Proponowane zapisy wypełnią dzisiejszą |ukę w regulacji w przypadku niedokonania

obowiązkowego Wezwania wynikającego z faktu przekroczenia określonego progu W

głosach na WZA.

W zalączeniu przekazuję projekt przedmiotowych zapisów.

Z powazaniem,
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Propozycje zapisów do projektu ustowy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowodzania instrumentów finansowych do zorgonizowonegł obrotu oraz o spółkach publicznych

(wersja z dnia 25 kwietnia 2014 r.).

1. Proponujemy dodać art. 89a

Art. 89a otrzymuje brzmienie:

,,Art.89a.

1. Każdemu z akcjonariuszy spółki publicznej przysługuje wobec podmiotu, który w terminie
określonym w ustawie nie wykonał obowiązku określonego w art. 73, roszczenie o zawarcie

umowy sprzedaży posiadanych przez tego akcjonariusza akcji spółki publicznej. Umowa taka
powinna zostać zaWarta w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie przez

uprawnionego akcjonariusza' po cenie za każdą akcję określonej zgodnie z art.89b pkt.3.

2. Roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży, o którym mowa W ust. 1 Wygasa po upływie
jednego roku od daty, w której upłynął termin wykonania obowiązku określonego w art. 73.

3. Podmiot, który w terminie nie wykonał obowiązku określonego w art. 73, wobec którego

zostało zgłoszone roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży, o którym mowa W ust. 1, może

zwolnić się z obowiązku zaspokojenia tego roszczenia poprzez ogłoszenie wezwania
obowiązkowego po cenie za każdą akcję określonej zgodnie z art. 89b pkt. 3.

4' Przepisy art. 64 kodeksu cywilnego i art. Lo4'I kodeksu postępowania cywilnego mają

zastosowanie do roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży, o którym mowa W ust. 1."

2. Proponujemy dodać art. 89b.

Art. 89b otrzymuje brzmienie:

,,Art. 89b. Zakaz wykonywania głosu, o którym mowa W art. 89 Wygasa po upływie 6
miesięcy od dnia wykonania odpowiedniego obowiązkU, przez który należy rozumieć:

1) w przypadku, o którym mowa W art. 89 ust. 1 pkt 1 - zawiadomienie dokonane
zgodnie z arl. 69,

2) w przypadku, o którym mowa W art. 89 ust. 1 pkt 3 - zapłacenie różnicy ceny
wszystkim osobom, które zbyły akcje w wezwaniu, W którym cena ustalona była z
naruszeniem art. 79-7 9b,

3) w przypadku, o którym mowa W art. 89 ust. 2 - ogłoszenie wezwania
obowiązkowego po cenie za każdą akcję wyższej z dwóch:

. cenie/ jaka powinna była być zapłacona, gdyby obowiązek określony w art. 73

został wykonany w terminie,

. cenie, jaka powinna zostać zapłacona, jeżeli obowiązek określony w art. 73

będzie wykonany W nowym terminie"
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