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 W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości ogłoszenia wezwania do zapisywania 
się na sprzedaż akcji spółki publicznej, w którym wzywający zaproponuje osobom 
odpowiadającym na wezwanie dwie ceny zakupu akcji w zależności od terminu, w którym 
dokonują zapisu tj. cenę wyższą dla osób odpowiadających na wezwanie w jego pierwszym 
okresie i cenę niższą dla osób odpowiadających na wezwanie po tym okresie, Departament 
Prawny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, uprzejmie informuje, że zajmuje 
następujące stanowisko.    
 Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 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) (Rozporządzenie) podmiot nabywający akcje w 
ramach wezwania może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po 
jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 
dni roboczych. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący 
przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem. 
Przepis ten co do zasady dopuszcza dokonywanie w trakcie trwania wezwania zmiany ceny, 
po jakiej mają być nabywane akcje w wezwaniu. W ocenie Departamentu Prawnego na 
gruncie tego przepisu dopuszczalne jest określenie z góry w treści wezwania różnych cen 
zakupu akcji, w zależności od tego w jakim terminie zostanie złożona odpowiedź na 
wezwanie. Skoro § 10 ust 1 Rozporządzenia zezwala na dokonanie zmiany ceny w trakcie 
wezwanie, to tym bardziej dopuszczalne jest wskazanie już w treści wezwania okresów 
czasowych w jakich będzie obowiązywała dana cena zakupu akcji. Zdaniem Departamentu 
Prawnego taki sposób określenia ceny w treści wezwania powinien jednak uwzględniać 
wskazane w § 10 ust 1 Rozporządzenia okresy czasowe w jakich możliwe jest dokonywanie 
zmiany ceny zakupu akcji. Przepis ten zezwala na dokonywanie zmiany ceny nie częściej niż 
co pięć dni, stąd też również w przypadku określenia już w treści wezwania okresów 
czasowych w których będzie obowiązywała dana cena nabycia akcji, okresy te nie mogą być 
krótsze niż pięć dni. W podanym przez Państwa przykładzie okres czasowy, w którym akcje 
byłyby nabywane po wyższej cenie, nie mógłby być krótszy niż pięć dni. Zwracamy 
jednocześnie uwagę, iż ceny po jakich będą nabywane akcje w ramach wezwania nie mogą 
być nigdy niższe od ceny minimalnej, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).    
 


