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Komunikat UKNF z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie nowego rozporządzenia  
o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych  

 
W związku z wejściem w życie z dniem 15 marca 2009 r. Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. 
poz. 259)1 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zwraca uwagę, iż przepisy 
rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do raportów okresowych rocznych 
i skonsolidowanych raportów okresowych rocznych sporządzanych za okresy 
sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2008 r., przekazywanych po 
dniu wejścia w życie rozporządzenia. 

 
W przypadku emitentów, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym, przepisy rozporządzenia nakładają bezwzględny obowiązek 
jednoczesnego przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i 
skonsolidowanego raportu rocznego w terminie do końca kwietnia 2009 roku (cztery 
miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego). 

 
Zgodnie z § 100 ust. 9 rozporządzenia termin wykonania ww. obowiązku nie 

jest obecnie uzależniony od terminu zwołania walnego zgromadzenia, 
zatwierdzającego roczne sprawozdania finansowe ani od daty otrzymania opinii 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

 
Ulegają również zmianie terminy przekazywania pozostałych raportów 

okresowych: 
 

− raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie 
w maksymalnym terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia półrocza roku 
obrotowego, którego dotyczy, 

− raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie 
w maksymalnym terminie 45 dni od daty zakończenia kwartału roku 
obrotowego, którego dotyczy, 

− raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał roku 
obrotowego przekazuje się jednocześnie w maksymalnym terminie 60 dni od 
dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, 

− emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i 
skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego, 
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− emitent zwolniony jest z obowiązku przekazania raportu kwartalnego i 
skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod 
warunkiem że przekaże raport roczny i skonsolidowany raport roczny w terminie 
do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

 
Urząd KNF przypomina, że przepisy prawa nie przewidują obecnie możliwości 

ubiegania się emitentów o przedłużenie terminu przekazania do publicznej 
wiadomości informacji okresowych. 
 

Z uwagi na określone w art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
rygory dotyczące zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych, Urząd 
KNF zwraca uwagę na konieczność niezwłocznego uaktualnienia przekazanych przez 
emitentów stałych dat raportów okresowych w trwającym roku obrotowym, zgodnych 
ze znowelizowanymi przepisami.   
 

Zmianie ulegają również przepisy regulujące przekazywanie do publicznej 
wiadomości prognoz i szacunków wyników finansowych. W związku z 
ujednoliceniem przepisów w tym zakresie z rozwiązaniami przyjętymi w 
rozporządzeniu 809/2004, emitent który podjął decyzję o przekazaniu do publicznej 
wiadomości prognoz lub szacunków wyników finansowych, ma obowiązek przekazać 
raport bieżący, o którym mowa w §25 rozporządzenia, przy czym wyniki szacunkowe 
dotyczą minionego okresu obrotowego.  

 
  

 
 


