Projekt z dnia 28 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia ……………………. 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 23 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c)

jest uprawniony, do powoływania lub odwoływania większości członków
organów zarządzających, nadzorczych lub administrujących tej spółki, lub”;

2) w § 5 w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a oraz 14b w brzmieniu:
„14a) podjęciu decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia się emitenta z innym
podmiotem,
14b) transgranicznym połączeniu się emitenta z innym podmiotem,”;
3) w § 19 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

pisemna opinia biegłego sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek
handlowych albo informacja o tym, Ŝe na podstawie art. 5031 Kodeksu spółek
handlowych odstąpiono od badania planu połączenia oraz sporządzenia opinii
przez biegłego.”;

4) po § 20 dodaje się § 20a oraz 20b w brzmieniu:
„§ 20a.1. W przypadku, którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14a, raport bieŜący zawiera co
najmniej:
1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz.
1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia
i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane
w wyniku podjętych działań;
2) sposób planowanego transgranicznego połączenia (przejęcie lub
zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;
3) wskazanie podmiotów, które mają się połączyć wraz z podstawową
charakterystyką ich działalności.
2. W przypadku planowanego transgranicznego połączenia emitenta z innym
podmiotem, przekazaniu, w formie raportu bieŜącego, podlega równieŜ:
1) plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 5163 Kodeksu spółek
handlowych;
2) sprawozdanie zarządu sporządzone na podstawie art. 5165 Kodeksu spółek
handlowych;
3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 5166 § 1 i § 2
Kodeksu spółek handlowych albo informacja o tym, Ŝe na podstawie
art. 5166 § 3 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od badania planu
połączenia oraz sporządzenia opinii przez biegłego.
3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieŜącego, pisemne stanowisko zarządu
i kaŜdą jego zmianę, odnośnie do planowanego transgranicznego połączenia,
wraz z jego uzasadnieniem, nie później niŜ na 2 dni robocze przed walnym
zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym transgranicznym połączeniu.
§ 20b. W przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 14b, raport bieŜący zawiera:
1) sposób transgranicznego połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki)
wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
2) wskazanie podmiotów, które się transgranicznie połączyły wraz z podstawową
charakterystyką ich działalności;
3) datę wpisania transgranicznego połączenia do rejestru właściwego według
siedziby, odpowiednio, spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (dzień
połączenia).”;
5) w § 21 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek
handlowych albo informacja o tym, Ŝe na podstawie art. 5381 Kodeksu spółek
handlowych odstąpiono od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 §
2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a takŜe od badania planu podziału oraz
sporządzenia opinii przez biegłego.”;
6) w § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.

W przypadku gdy prognoza wyników finansowych emitenta lub jego grupy
kapitałowej podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta, do raportu, o którym
mowa w ust. 1, emitent dołącza raport biegłego rewidenta o prognozie wyników
finansowych.”;

7) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

W przypadku emitenta będącego publiczną spółką akcyjną przekazaniu, w formie
raportu bieŜącego, podlegają dodatkowo:

1) ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, które zawiera co najmniej:
a) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek
obrad,
b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
-

prawie akcjonariusza do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad walnego zgromadzenia,

-

prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzanych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem walnego zgromadzenia,

-

prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego
zgromadzenia,

-

sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
szczególności o wzorach formularzy stosowanych podczas głosowania
przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
pełnomocnika,

-

moŜliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

-

sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

-

sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w
art. 4061 Kodeksu spółek handlowych,
d) informację, Ŝe prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają tylko
osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu,
e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu moŜe uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma
być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeŜeli
nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady
nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione
informacje dotyczące walnego zgromadzenia;
2) w przypadku zamierzonej albo dokonanej zmiany statutu – dotychczas
obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych albo dokonanych zmian
oraz:
a) w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian
emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego

statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu –
treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowień statutu,
b) w przypadku, gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający
jego zmiany – treść tekstu jednolitego statutu;
3) treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być
przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych
uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej;
4) w przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na
Ŝądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy – nowy porządek obrad wraz z
wyliczeniem jego nowych lub zmienionych punktów wraz z tekstem projektów
uchwał lub z uzasadnieniem do nowych lub zmienionych punktów;
5) w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
walnego zgromadzenia – tekst projektów uchwał;
6) ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty
jego wznowienia;
7) treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do
tych uchwał, a przy kaŜdej uchwale równieŜ liczbę akcji z których oddano
waŜne głosy oraz procentowy udział tychŜe akcji w kapitale zakładowym,
łączną liczbę waŜnych głosów oraz liczbę głosów „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”;
8) informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia
któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
9) informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego
zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły;
10) informacje o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewaŜności
uchwały walnego zgromadzenia oraz wydanie przez sąd wyroku w sprawie, jak
równieŜ termin stwierdzenia niewaŜności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia
powództwa;
11) wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki
na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat
dywidend lub odsetek od papierów wartościowych;
12) udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy
zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do
protokołu w sprawie odmowy ujawnienia Ŝądanej podczas obrad walnego
zgromadzenia informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został
zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które
powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.”;

8) w § 100:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Raport bieŜący przekazuje się, z zastrzeŜeniem ust. 2 - 8, niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim
informacji przez emitenta.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, raport bieŜący przekazuje się
co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 3, raport bieŜący przekazuje się
co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”,
d) uchyla się ust. 6,
e) dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:
„7. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 4, raport bieŜący przekazuje się
co najmniej na 18 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
8. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 7, raport bieŜący przekazuje się
w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie.
9. W przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 21, raport bieŜący przekazuje się
co najmniej na 22 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów. W przypadku
gdy zgromadzenie inwestorów jest zwoływane na Ŝądanie uczestników funduszu,
raport bieŜący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia
inwestorów.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

MINISTER FINANSÓW

UZASADNIENIE
Uwagi ogólne
Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie delegacji zawartej w art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Konieczność przedmiotowej zmiany wynika z potrzeby dostosowania regulacji zawartych w
rozporządzeniu do zmian dokonanych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) zwanego dalej „k.s.h.” ustawą z dnia
25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 86, poz. 524)
oraz ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z
2009 r. Nr 13, poz. 69). Wskazane ustawy nowelizujące k.s.h. wprowadziły do jego treści
m.in. regulację dotyczącą transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych i spółki
komandytowo-akcyjnej (nowo dodany Rozdział 21 Działu I Tytułu IV k.s.h. (art. 5161 - 51619
k.s.h.) oraz nową regulację dotyczącą sposobu organizacji walnego zgromadzenia
akcjonariuszy w spółce publicznej oraz określania prawa uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej (wprowadzenie instytucji dnia rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. record date).
Uwagi szczegółowe
I. Potrzeba zmiany definicji jednostki zaleŜnej wynika z konieczności uwzględnienia
w treści nowej definicji faktu funkcjonowania u emitentów organów administrujących.
Z przedmiotowym przypadkiem mamy do czynienia m.in. w przypadku spółek
europejskich. Ponadto wskazać naleŜy, iŜ uwarunkowanie określone dotychczas w § 2 pkt
23 lit c, wskazujące na posiadanie przez fundusz kontroli nad inną jednostką uzaleŜnione
jest od posiadania jej udziałów (akcji), jest sformułowane zbyt wąsko. NaleŜy w tym
miejscu podnieść, iŜ moŜliwość powoływania członków organów jednostki zaleŜnej moŜe
wynikać z uprawnień innych niŜ posiadanie akcji (udziałów). W związku z powyŜszym
postulowana zmiana jest zasadna i konieczna.
II. Wprowadzenie wymogów informacyjnych związanych z transgranicznym łączeniem się
spółek kapitałowych i spółki komandytowo - akcyjnej.
§ 1 pkt 2 i 4 projektu rozporządzenia
1. Wprowadzona do k.s.h. instytucja transgranicznego połączenia (zdefiniowana w art.
491 § 11 k.s.h.) jest kolejną w prawie polskim instytucją regulującą podmiotowe
zmiany emitentów będących spółkami handlowymi. De lege lata istnieje ona obok
wprowadzonych juŜ uprzednio (i mających długą tradycję zastosowania w obrocie
prawnym) instytucji takich jak połączenie się spółek handlowych, podział spółki
handlowej oraz przekształcenie się spółki handlowej. Ustawodawca wprowadził do
polskiego porządku prawnego nową instytucję transgranicznego połączenia celem
wdroŜenia dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

(Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1). Wprowadzona do k.s.h. regulacja
transgranicznego połączenia statuuje tę instytucję w sposób autonomiczny – wyraźnie
wyodrębniając ją od „krajowego” połączenia się spółek kapitałowych, o którym mowa
w Rozdziale 2 Działu I Tytułu IV k.s.h. (art. 498 - 516 k.s.h.). Inny jest zakres
podmiotowy obu instytucji (w transgranicznym połączeniu moŜe połączyć się spółka
kapitałowa ze spółką komadytowo - akcyjną, a takŜe, w sytuacji takiego połączenia,
spółką nowo tworzoną moŜe być spółka komandytowo - akcyjną – co jest
niedopuszczalne podczas „krajowego” połączenia spółek). Inne są teŜ wymagania
nałoŜone na łączące się spółki w trakcie procesu transgranicznego łączenia się. Ze
względu na wyŜej wskazaną samodzielność w sposobie regulacji instytucji
transgranicznego połączenia oraz róŜnic występujących w stosunku do instytucji
połączenia spółek kapitałowych – nie sposób uznać, iŜ obowiązek określony w § 5
ust. 1 pkt 13) i 14) rozporządzenia – de lege lata – dotyczy takŜe sytuacji
transgranicznego połączenia.
2. Z powyŜszych względów – celem usunięcia niewątpliwie istniejącej w tym zakresie
luki prawnej – nowo dodawane w § 5 ust. 1 pkt 14a i 14b wprowadzają obowiązek
emitenta polegający na przekazywaniu w raportach bieŜących informacji dotyczących
podjęcia decyzji o transgranicznym połączeniu się emitenta z innym podmiotem oraz
obowiązek powiadomienia o fakcie transgranicznego połączenia. Obowiązek ten
został sformułowany w sposób analogiczny jak obowiązek dotyczący informowania o
podjęciu przez emitenta decyzji o zamiarze połączenia się z innym podmiotem oraz o
fakcie połączenia się emitenta z innym podmiotem (§ 5 ust. 1 pkt 13 i 14).
3. Rozwinięcie regulacji dotyczącej obowiązku informowania o zamiarze
transgranicznego połączenie oraz o samym transgranicznym połączeniu znajduje się w
projektowanych § 20a oraz § 20b. Nowo dodawane przepisy uszczegóławiają treść
raportów bieŜących przekazywanych przez emitenta w sytuacji, o której mowa w
projektowanych pkt 14a 14b ust. 1 § 5. Dostosowują teŜ wskazania podstaw prawnych
sporządzenia planu transgranicznego połączenia, sprawozdania zarządu oraz pisma
biegłego badającego plan transgranicznego połączenia do regulacji transgranicznego
połączenia znajdującej się w k.s.h.
III. Obowiązek informacyjny w razie odstąpienia od badania planu połączenia albo planu
podziału przez biegłego oraz odstąpienia od sporządzenia przez biegłego opinii odnośnie
tychŜe planów.
§ 1 pkt 3 i 5 projektu rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. z 2009r. Nr 13, poz. 69) zliberalizowała (na wzór regulacji dotyczącej
transgranicznego połączenia) wymogi odnośnie przeprowadzania przez biegłego
badania planu połączenia albo planu podziału oraz sporządzenia przez biegłego opinii
w przedmiocie tychŜe planów. W przypadku podziału zliberalizowano takŜe wymóg
dotyczący sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
Nowa regulacja zawarta jest w dodawanych z dniem 3 lipca 2009 r. art. 5031 k.s.h.
(odnośnie planu połączenia) oraz art. 5381 k.s.h. (odnośnie oświadczenia, o którym
mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h. oraz planu podziału).
2. Odzwierciedleniem wskazanej powyŜej liberalizacji prawa spółek są projektowane
przepisy § 19 ust. 2 pkt 3 oraz § 21 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Wskazane
projektowane przepisy wprowadzają (obok norm wyraŜonych w dotychczasowych
przepisach) obowiązek informowania w raporcie bieŜącym takŜe o odstąpieniu (na
podstawie art. 5031 k.s.h. albo art. 5381 k.s.h.) od przeprowadzenia badania

stosownego planu przez biegłego oraz o odstąpieniu od sporządzenia stosownych
opinii i oświadczeń.
IV. Usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej w § 31 ust. 5.
§ 1 pkt 6 projektu rozporządzenia
Wprowadzona zmiana ma na celu usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie
w dotychczasowym § 31 ust. 5 wyrazu „emienta” wyrazem „emitenta”.
V. Nowe zasady przekazywania raportów bieŜących przez emitenta będącego spółką akcyjną
informacji o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz nowe terminy przekazywania
takich raportów.
§ 1 pkt 7 i pkt 8 projektu rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) wprowadza z dniem 3 sierpnia 2009 r. nową
regulację odnośnie przeprowadzania walnych zgromadzeń w publicznych spółkach
akcyjnych oraz wprowadza nowy sposób ustalania uprawnienia do uczestniczenia w
walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek. W nowy sposób zostały
określone takŜe niektóre uprawnienia akcjonariuszy tychŜe spółek (w szczególności
dotyczy to moŜliwości udziału w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem
pełnomocnika oraz udziału w walnym zgromadzeniu i oddawaniu głosów za
pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji).
2. Konsekwencją powyŜszej zmiany prawa spółek handlowych jest konieczność
nowelizacji dotychczasowego § 38 rozporządzenia statuującego obowiązki
informacyjne emitenta będącego publiczną spółką akcyjną związane ze zwołaniem i
przeprowadzeniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
3. Istotą zmian wprowadzanych w projektowanym § 38 jest zobowiązanie emitenta do
przekazywania do publicznej informacji w formie raportu bieŜącego danych, które
powinny się znaleźć (na podstawie nowego art. 4022 k.s.h.) w ogłoszeniu o walnym
zgromadzeniu. Jednocześnie wprowadza się m.in. obowiązek przekazywania przez
emitentów treści projektów uchwał, treści załączników do uchwał oraz nowego
porządku obrad (w razie zmiany dotychczasowego) oraz odstąpieniu przez walne
zgromadzenie od planowanego porządku obrad.
4. Projektowana zmiana w § 100 rozporządzenia dostosowuje terminy przedkładania
stosownych raportów bieŜących do wymogów wynikających z norm prawa
materialnego zawartych w przepisach k.s.h.
Uwagi końcowe
W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień
podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1
decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE).
Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.
2039, z późn. zm.).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałują przepisy projektowanych regulacji
Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na emitentów papierów wartościowych i podmioty
ubiegające się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety
jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów
publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość. Projektowane rozporządzenie zwiększa nieznacznie zakres informacji
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym. Wskazane zwiększenie obciąŜeń administracyjnych przedsiębiorców
ma jednak tylko charakter proceduralny, gdyŜ materialnoprawny obowiązek
przekazywania rozszerzonych informacji dotyczących odbywania walnego zgromadzenia
akcjonariuszy w spółce publicznej jest juŜ ustanowiony w nowo dodanym art. 4022 k.s.h.
4. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny.
Projekt nie wpływa na sytuację i rozwój regionalny.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.
6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Treść projektu zostanie uzgodniona w trybie uzgodnień międzyresortowych, przy udziale
przedstawicieli zainteresowanych resortów oraz instytucji rynkowych, w szczególności:
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych, Izby Domów
Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, MTS-CeTO, Narodowego
Banku Polskiego, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Rady Banków
Depozytariuszy, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) wraz z przekazaniem przedmiotowego
projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych, zostanie on zamieszczony na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

