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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. 

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

(druk nr 403) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH 

WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO 

SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) 

 

[Art. 72. 

1. Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 

głosów o więcej niż: 

1)   10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego 

udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, 

2)   5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, 

którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33% 

- może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 

lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej 

liczby głosów. 

2. (uchylony).] 

 

Art. 73. 

1. Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z 

zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej 

liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma 

nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74. 
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2. W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku 

pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty 

publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia 

lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji 

lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 

który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 

33% ogólnej liczby głosów, do: 

1)   ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w 

liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo 

2)   zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby 

głosów 

- chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, 

w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby 

głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu 

spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

3. Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, 

obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu 

akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego 

obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Art. 74. 

1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z 

zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku 

pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty 

publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia 

lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji 

lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 

który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 

66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział 
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akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 

zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 

uprzywilejowania jego akcji. 

3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego 

zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne 

akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego 

nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym 

wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w 

przypadku określonym w art. 79 ust. 4. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki 

publicznej. 

5. Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, 

obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu 

akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego 

obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Art. 75. 

[1. Obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają w przypadku nabywania akcji 

w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz 

w przypadku połączenia lub podziału spółki.] 

2. [Obowiązki, o których mowa w art. 72 i 73, nie powstają w przypadku nabywania akcji od 

Skarbu Państwa:]  <Obowiązki, o których mowa w art. 73, nie powstają w przypadku 

nabywania akcji od Skarbu Państwa:> 

1)   w wyniku pierwszej oferty publicznej; 

2)   w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku 

pierwszej oferty publicznej. 

3. [Obowiązki, o których mowa w art. 72-74, nie powstają w przypadku nabywania akcji:] 

<Obowiązki, o których mowa w art. 73 i art. 74, nie powstają w przypadku 

nabywania akcji:> 
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1)   spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo 

nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego; 

2)   od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 

5 nie stosuje się; 

3)   w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym; 

4)   zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez 

uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891); 

5)   obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie 

innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na 

własność przedmiotu zastawu; 

6)   w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i 

art. 74 ust. 5; 

7)   w przymusowej restrukturyzacji. 

4. Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem 

obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 

ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 

pkt 4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Art. 76. 

1. [W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w 

przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73, mogą być nabywane wyłącznie:]  

<W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę 

akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73, mogą być nabywane 

wyłącznie:> 

1)   zdematerializowane: 

a)  akcje innej spółki, 

b)  kwity depozytowe, 

c)  listy zastawne; 

2)   obligacje emitowane przez Skarb Państwa. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541018&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541018&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a94u1p1&full=1
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1a. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, 

w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74, mogą być nabywane wyłącznie 

zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery 

wartościowe dające prawo głosu w spółce. 

2. W przypadku gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, 

wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w 

odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3. 

 

Art. 79. 

1. [Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74:] <Cena akcji 

proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74:>   

1)   w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, nie może być niższa od: 

a)  średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, 

w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

b)  średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był 

dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a; 

2)   w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku 

spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub 

upadłościowe - nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

2. [Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 72-74, nie może być 

również niższa od:] <Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 

73 i art. 74, nie może być również niższa od:> 

1)   najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do 

jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub 

podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

2)   najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące 

przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być również 

niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 
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[4. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, może być niższa od ceny 

ustalonej zgodnie z ust. 1-3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% 

wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej 

się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 

postanowiły.] 

<4. Cena proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74, może być 

niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1–3, w odniesieniu do akcji stanowiących co 

najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej 

osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania i ta osoba tak postanowiły.> 

4a. W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 

znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

1)   przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia 

akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie 

lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej, 

2)   znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń 

lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 

3)   zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością 

- podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie 

zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3. 

4b. Komisja może udzielić zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości 

godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu 

akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić 

ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. 

4c. Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej, na 

dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do 

prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może zlecić sporządzenie wyceny 

podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy 

wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, 

wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny. 
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4d. W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2, wniosek może 

zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia 

wezwania. 

4e. Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym 

mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem. 

4f. W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa w ust. 4b, cena 

proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji 

udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji 

spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, 

jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

5. Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość 

zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian 

za akcje będące przedmiotem wezwania. 

6. Wartość akcji zdematerializowanych, o których mowa w ust. 5, ustala się: 

1)   w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

a)  według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo 

b)  według średniej ceny z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami był dokonywany na 

rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. a; 

2)   w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 - według ich 

wartości godziwej. 

7. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1, uważa się cenę 

będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych, o których mowa w 

art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, nabywanych w zamian za akcje będące przedmiotem 

wezwania do zapisywania się na zamianę akcji. 

9. Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jest rynek giełdowy albo 

pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy 

dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku 

regulowanego: 

1)   rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była 

największa, albo 
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2)   w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w 

którym ustalany jest rynek główny - rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania 

danego instrumentu finansowego. 

 

[Art. 81. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wezwań, o których mowa w art. 72-74 oraz art. 91 ust. 6, warunki nabywania akcji w 

wezwaniach oraz szczegółowy sposób ich ogłaszania. Rozporządzenie powinno określać taką 

treść wezwań, która, w zależności od charakteru i celu wezwania, daje możliwość właściwej 

oceny warunków transakcji oraz kształtować warunki nabywania akcji w wezwaniach przy 

zapewnieniu zrównania uprawnień podmiotów odpowiadających na te wezwania.] 

 

<Art. 81. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory wezwań, o których mowa w art. 73, art. 74 oraz art. 91 ust. 6, warunki nabywania 

akcji w wezwaniach oraz szczegółowy sposób ich ogłaszania. Rozporządzenie powinno 

określać taką treść wezwań, która, w zależności od charakteru i celu wezwania, daje 

możliwość właściwej oceny warunków transakcji oraz kształtować warunki nabywania 

akcji w wezwaniach przy zapewnieniu zrównania uprawnień podmiotów 

odpowiadających na te wezwania.> 

 

Art. 89. 

1. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

[1)   akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego 

zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72;] 

<1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego 

zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych w art. 69;> 
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2)   wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów 

nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub 

art. 74 ust. 1; 

3)   akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79. 

2. Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa 

odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa 

głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki 

określone w tych przepisach. 

2a. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy także 

wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza 

lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 

lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 

74 ust. 2 lub 5. 

2b. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym 

mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, 

który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa 

głosu z tych akcji. 

3. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 

1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

 

Art. 90. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku 

nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o 

których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. 

1a. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez 

firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z 

akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

1)   prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

2)   firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem 

o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a28u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a37u1&full=1
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o którym mowa w art. 55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań 

związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

3)   firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1. 

1b. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej 

sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

1c. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji: 

1)   w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 

określonych przez: 

a)  Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

b)  spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w 

regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy, 

c)  spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   przez Krajowy Depozyt, spółkę której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową - w ramach 

dokonywanych przez nie rozliczeń transakcji. 

1d. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, podmiotu dominującego spółki zarządzającej oraz podmiotu 

dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem że: 

1)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna 

wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu 

niezależnie od podmiotu dominującego; 

2)   podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

3)   podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o 

których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a50&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a48u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a48u15&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a68%28b%29u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a68%28b%29u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103:part=a48u2&full=1
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inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających 

portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 

1e. Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa się za spełnione, jeżeli: 

1)   struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa 

głosu z akcji spółki publicznej; 

2)   osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 

3)   w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów 

finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. 

1f. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji 

własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, 

pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w trybie, terminie i na 

warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 

22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych 

(Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że 

prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób 

wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie emitentem. 

1g. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów 

finansowych przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela 

handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), jeżeli: 

1)   udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi 

stanowi mniej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz 

2)   prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są 

wykonywane. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.401888&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202&full=1
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1h. Przepisy ust. 1d stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi 

działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na 

zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. 

2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 

89 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w przypadku 

porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw 

akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 

określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 

1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

3. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. 

Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego 

pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po 

utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji 

przez Skarb Państwa, pod warunkiem że: 

1)   podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa 

oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie 

od siebie; 

2)   osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od 

Skarbu Państwa działają niezależnie. 

 

Art. 91. 

1. Komisja, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela 

zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), 

jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 5-8. 

2. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom 

wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem 

ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a84&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a85&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a385%C2%A73&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a400%C2%A71&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a422&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a425&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a429%C2%A71&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a429%C2%A71&full=1
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obowiązkom określonym w rozdziale 4. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja 

określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje. 

3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

następuje nie wcześniej niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie 

spółki, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących 

przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji 

akcji. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały. 

5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której 

mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Przepisu § 2 tego artykułu nie 

stosuje się. 

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 4, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-79. 

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego 

zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, mogą nabywać 

akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o 

którym mowa w ust. 6, jedynie w drodze tego wezwania. 

8. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie powstaje w przypadku, gdy 

z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 4, występują wszyscy akcjonariusze spółki. 

9. Skutek określony w ust. 2 zdanie pierwsze następuje z mocy prawa bez spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 4-6, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia 

się postanowienia o ogłoszeniu upadłości tej spółki lub postanowienia o oddaleniu 

wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. Zniesienie dematerializacji 

akcji następuje nie wcześniej niż z dniem upływu tego terminu. 

9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Krajowy Depozyt jest uprawniony do rozwiązania 

umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego 

emitentowi. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a400%C2%A71&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a400%C2%A72&full=1
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10. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje w terminie, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 2 lub 9. 

11. W przypadku udzielenia przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub 

uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa w ust. 9, uczestnicy Krajowego 

Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy 

Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji. 

12. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym 

przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

przepisy: 

1)   ust. 9a stosuje się odpowiednio; 

2)   ust. 11 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki. 

 

Art. 97. 

1. Na każdego kto: 

1)   nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 

67, 

2)   (uchylony), 

[3)   przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o 

których mowa w art. 72-74,] 

<3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o 

których mowa w art. 73 i art. 74,> 

4)   nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77, 

5)   nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w 

terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3, 

5a)  nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o 

których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5, 

5b)  nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o 

którym mowa w art. 90a ust. 1, 

6)   (uchylony), 
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7)   wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje 

wyjaśnień dotyczących jego treści, 

8)   nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 

74 ust. 3, 

[9)   w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż 

określona na podstawie art. 79,] 

<9) w wezwaniu, o którym mowa w art. 73, art. 74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę 

niższą niż określona na podstawie art. 79,> 

9a)  bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 

pkt 1 lub 3 albo art. 88a, 

[10)  nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 

72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,] 

<10) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w 

art. 73, art. 74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,> 

10a)  dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, 

10b)  nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, 

11)  wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów 

rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

11a)  nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 

12)  dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11a, działając w imieniu lub w interesie 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

- Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

1a. Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, 

lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych 

przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną: 

1)   w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł; 

2)   w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej 

równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

5 000 000 zł. 

1b. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1a, przez podmiot niedokonujący 
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zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonujący takiego zawiadomienia z 

naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w 

ust. 1a, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej 

korzyści lub unikniętej straty. 

1c. W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, 

stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w 

ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

1d. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie 

dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może 

nałożyć na: 

1)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, 

2)   zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

3)   zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną 

-   karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a lub 1b. 

1e. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w 

art. 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w 

tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a lub 1b, 

odpowiednio na spółkę zarządzającą albo na zarządzającego z UE. 

1f. W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8, 

przepisy art. 96 ust. 10a-10c stosuje się odpowiednio. 

1g. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub 1a, Komisja bierze w 

szczególności pod uwagę: 

1)   wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

2)   przyczyny naruszenia; 

3)   sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

4)   skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się 

naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który 

dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1848660&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1848660&full=1
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5)   straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty 

ustalić; 

6)   gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas 

wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

7)   uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który 

nakładana jest kara. 

2. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w: 

1)   ust. 1 - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym 

przepisie; 

2)   ust. 1a albo 1b - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w ust. 

1a. 

3. Kara pieniężna, o której mowa w: 

1)   ust. 1, 

2)   ust. 1a albo 1b 

-   może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, 1a, 1b, 1d lub 1e, Komisja może zobowiązać podmiot 

dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania 

działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku 

lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 

nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może 

powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

6. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1a, Komisja może 

nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu 

zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania 

podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

7. W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę 

inwestycyjną obowiązków, o których mowa w ust. 1a, Komisja może nałożyć na członka 

organu zarządzającego: 

1)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu 

inwestycyjnego, 
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2)   zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

3)   zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną 

-   karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

8. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, rażąco narusza obowiązki, o których mowa w ust. 1a, 

Komisja może nałożyć odpowiednio na członka organu zarządzającego spółki 

zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

9. Kara, o której mowa w ust. 6-8, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 1a, 1b, 1d lub 1e, upłynęło więcej niż 12 miesięcy. 

10. Przy wymierzaniu kar, o których mowa w ust. 6-8, stosuje się ust. 1g. 
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