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Komunikat z dnia 15 września 2009 r. ze spotkania kierownictwa UKNF 
z organizacjami rynku kapitałowego nt. projektu zmian w zakresie wezwań 

 

W dniu 15 września 2009 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego (UKNF) z przedstawicielami organizacji działających na rynku kapitałowym w 

Polsce. 

Podczas spotkania przedstawiono zaproponowaną przez UKNF koncepcję zmian przepisów w 

zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaŜ akcji spółek publicznych.   

Główne zmiany zaproponowane przez nadzór to m. in.: 

• ustanowienie progu przejęcia kontroli nad spółką publiczną na poziomie 33% ogólnej 

liczby głosów, zaś przejściowo – kolejnego progu na poziomie 66% ogólnej liczby 

głosów, 

• uregulowanie kwestii obliczania ceny w wezwaniu, w przypadku pośredniego nabywania 

akcji spółek publicznych, 

• powstanie obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje po 

przekroczeniu progu przejęcia kontroli, a nie w związku z zamiarem jego przekroczenia, 

• przekonstruowanie wezwania z art. 72 ustawy o ofercie, tak Ŝeby dotyczyło tylko 

nabywania akcji spółki publicznej na rynku regulowanym bądź rozwaŜenie koncepcji 

polegającej na ograniczeniu tego typu wezwań do akcji dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym, 

• ustanowienie zamkniętego katalogu określającego co moŜe być przedmiotem 

zabezpieczenia wezwania, 

• umoŜliwienie ogłaszania wezwań dobrowolnych. 

Odbyła się dyskusja nad propozycją i uwagami zgłoszonymi przez poszczególne organizacje 

polskiego rynku kapitałowego. 

Uczestnicy spotkania: 

• Stanisław Kluza – Przewodniczący KNF 

• Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF 

• Marek Wędrychowski – Dyrektor  Zarządzający Pionem  Prawno – Legislacyjnym UKNF 
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• Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu UKNF 

• Witold Pochmara – Dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Licencjonowania i 

Nadzoru Funkcjonalnego UKNF 

• Beata Binek – Związek Maklerów i Doradców 

• Piotr Cieślak – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 

• Agnieszka Gontarek – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

• Mariusz Greszta – Związek Maklerów i Doradców 

• Mirosław Kachniewski – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

• Małgorzata Kalinkowska – Izba Domów Maklerskich 

• Marcin Kowal – Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 

• Michał Stępniewski – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

• Anna StęŜyca – Izba Domów Maklerskich 


