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Odpowiadając na pismo z dnia (...) Departament Prawny uprzejmie informuje, że w 
przedstawionym stanie faktycznym ogłoszenie wezwania na podstawie art. 91 ust. 6 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) – „ustawa”, może być połączone z wezwaniem, o którym mowa w art. 74. W 
opinii Departamentu Prawnego dopuszczalność takiej interpretacji opiera się przede 
wszystkim na uznaniu, że oba wezwania realizują ten sam cel – ochronę wszystkich 
pozostałych akcjonariuszy spółki poprzez umożliwienie im sprzedaży akcji spółki  w 
przypadku, gdy nie będą mieli już wpływu na jej losy lub – gdy w następstwie 
dematerializacji akcji - zostaną one wycofane z obrotu na rynku regulowanym. Zwrócić 
jednak należy uwagę, że zgodnie z art. 91 ust. 6 in fine, do ogłoszonego w tym trybie 
wezwania należy stosować odpowiednio przepisy art. 77-79 ustawy. Oznacza to obowiązek 
stosowania metody ustalenia ceny zawartej w ust. 3 i 4 art. 79 ustawy, czego (co wynika z 
treści Pana pisma) w swojej opinii Pan nie uwzględnia, powołując się na regulacje 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie wzorów wezwań do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich 
ogłaszania oraz  warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 
1729). W istocie, w załączniku nr 1 określającym wzór wezwania ogłaszanego na podstawie 
art. 91 ust. 6 ustawy, w pkt 9 wskazuje się na obowiązek określenia minimalnego poziomu 
ceny z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy. Mając jednak na 
uwadze, że zasada „odpowiedniego” stosowania określonych przepisów prawa oznacza 
obowiązek ich stosowania w zakresie odpowiadającym właściwości danego stanu 
faktycznego, uznać należy, że przepisy rozporządzenia nie mogą być sprzeczne z przepisami 
ustawy, a w konsekwencji, że ustalenie ceny w wezwaniu „łączonym” na podstawie art. 74 i 
art. 91 ust. 6 ustawy musi być dokonane z uwzględnieniem norm zawartych w obu tych 
przepisach, zwłaszcza w zakresie ustalania ceny i jej wyrównywania w przypadku 
określonym w art. 74 ust. 3 ustawy. Niezbędne jest także wypełnienie obowiązku 
przewidzianego w art. 80 ustawy, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia wezwania w 
trybie art. 74 ustawy, spółka której akcje objęte są wezwaniem, ma obowiązek nie później niż 
na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, przekazać stanowisko 
jej zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania.  


