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Obrót g

Milada Czajkowska

Wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych niesie ze sobą duże
korzyści, przyczynia się m.In. do wzrostu prestiżu i wiarygodności spółki.
Spółki giełdowe są bowiem przedmiotem stałego zainteresowania mediów,
ich nazwy pojawiają się w sprawozdaniach giełdowych, a wizerunek tych
spółek upowszechniany jest bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów
promocji i reklamy.
prowadzenie spółki na
giełdę związane jest jednak z koniecznością dokonania szeregu czynności zarówno organizacyjnych,
jak i formalnoprawnych określonych w następujących aktach
prawnych:
- ustawie z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.
Nr 118, póz. 754 z późn.zm.),
zwanej dalej ustawą,
- ustawie z 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. Nr 94, póz. 1037), zwanej dalej k.s.h.,
- Regulaminie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie
SA, zwanym dalej Regulaminem1.
Dopuszczenie spółki do obrotu
giełdowego musi być poprzedzone dopuszczeniem jej akcji do
publicznego obrotu. Przez pu-

W

bliczny obrót papierami wartościowymi należy, w świetle art.
2 ust. 1 ustawy, rozumieć proponowanie nabycia lub nabywanie
emitowanych w serii papierów
wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu lub w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Czynności związane z proponowaniem
nabycia lub udostępnianiem papierów wartościowych, nie stanowiące publicznego obrotu, enumeratywnie wyliczono w art. 2
ust. 1 pkt 1 -11 ustawy.
Zgodnie z art. 5 ustawy przedmiotem publicznego obrotu mogą być tylko te akcje, które zostały do niego dopuszczone mocą
decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd2. Natomiast obrót akcjami dopuszczonymi do
publicznego obrotu odbywać się

może wyłącznie na rynku regulowanym3, tj. na Giełdzie Papierów
Wartościowych bądź na rynku
pozagiełdowym.
Spółką publiczną, według art. 4
pkt 9 ustawy, nazywana jest spółka, której akcje co najmniej jednej
emisji zostały dopuszczone do
publicznego obrotu4.
W związku z powyższym jednym
z najważniejszych etapów wprowadzenia spółki na giełdę jest
uzyskanie przez nią statusu spółki publicznej.

Forma prawna spółki
Podstawowym warunkiem, jaki
musi spełniać spółka, aby mogła
stać się spółką giełdową, jest to,
aby działała ona w formie spółki
akcyjnej, gdyż jedynie taka forma
prawna pozwala na emisję akcji
będących przedmiotem obrotu
giełdowego5.

1

Uchwalony uchwałą nr 17/777/2000 Rady Giełdy z 5 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Giełdy, zatwierdzony decyzją Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd z 11 maja 2000 r. z późn.zm.
Dopuszczone do publicznego obrotu z mocy prawa są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz NBP.
3
Ustawa dopuszcza w tym względzie wyjątki wymienione w art. 6
4
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy spółka publiczna z siedzibą na terytorium RP jest obowiązana wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną
emisję akcji.
5
W świetle przepisów k.s.h. wydaje się możliwe wprowadzanie do publicznego, a następnie giełdowego obrotu akcji spółek komandytowo-akcyjnych.
2
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Obrót giełdowy
Uchwała Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wprowadzenie akcji spółki do
publicznego obrotu może nastąpić wówczas, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podejmie uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze
emisji nowych akcji, oferowanych
poprzez ogłoszenia osobom, którym nie służy prawo poboru (subskrybcja otwarta - art. 431 § 2
pkt 3 k.s.h.)6. Uchwała ta powinna zatem wyłączać prawo poboru w odniesieniu do dotychczasowych akcjonariuszy.
Uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego powinna zawierać:
1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
2) oznaczenie, czy akcje nowej
emisji są na okaziciela czy
imienne,
3) szczególne uprawnienia, jeżeli
uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom
nowej emisji,
4) cenę emisyjną nowych akcji
lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej,
5) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie,
6) terminy otwarcia i zamknięcia
subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub
radzie nadzorczej do określenia tych terminów,
7) przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz
osoby, które mają objąć akcje
za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają
przypaść każdej z nich, jeżeli
akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.
1

7

4

Wzór uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „X" SA, działając na
podstawie art. 431 w zw. z art. 433 kodeksu spółek handlowych
oraz Statutu Spółki, postanawia co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „X" S.A. o kwotę
100 000 zł (sto tysięcy złotych), tj. do kwoty 600 000 zł (sześćset
tysięcy złotych) w drodze emisji 100 000 (sto tysięcy) akcji na
okaziciela serii „E" o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki „X" S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej, określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrybcji oraz
warunków, wysokości, terminów i miejsca dokonywania wpłat na
akcje.
3. Akcje serii „E" uczestniczą w dywidendzie za pełny rok obrachunkowy 2000, czyli od 1 stycznia 2000 r.
4. Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych wyłącza
się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki „X" S.A.
od prawa poboru akcji serii „E".
Uzasadnienie:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, iż wyłączenie prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w jej interesie, ponieważ pozwoli ono na szybsze zebranie kapitału niż przy
zastosowaniu procedury związanej z realizacją prawa poboru.
Szybkie zebranie środków finansowych umożliwi Spółce podjęcie planowanych przez nią inwestycji mających wzmocnić jej
konkurencyjność względem innych podmiotów prowadzących taką samą działalność. W związku z powyższym wyłączenie prawa
poboru jest w pełni uzasadnione.
5. Akcje serii „E" oferowane będą w drodze publicznej subskrybcji.
6. Zobowiązuje się Żarząc Spółki „X" S.A. do podjęcia w terminie
przez niego ustalonym czynności niezbędnych do wprowadzenia
akcji serii „E" do publicznego obrotu papierami wartościowymi
oraz do wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Za uchwałą oddano 49 000 głosów, przeciwko 1000. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
została przyjęta wymaganą większością głosów7.

Przygotowanie dokumentów
Kolejnym etapem wprowadzenia
spółki na giełdę jest sporządzenie prospektu emisyjnego, czyli

dokumentu stanowiącego podstawowe źródło informacji o spółce. Wymogi formalne, jakim powinien odpowiadać prospekt
emisyjny dołączany przez spółkę

W literaturze istnieją wątpliwości, czy możliwe jest uznanie za publiczny obrót oferowania przez założycieli objęcia akcji spółki osobom trzecim w
procesie jej tworzenia, jeżeli oferta ta skierowana jest do więcej niż 300 osób. Przyjmuje się jednak, iż w takiej sytuacji nie może wystąpić zjawisko
objęcia akcji w postaci papierów wartościowych, a zatem nie można mówić o publicznym ich obrocie (tak: prof. dr hab. G. Domanski, Komentarz
do ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 105).
Zgodnie z brzmieniem art. 433 § 2 k.s.h. uchwała wyłączająca prawo poboru wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.
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do wniosku o dopuszczenie akcji
do publicznego obrotu, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót
memorandum
informacyjnego
(Dz.U. Nr 163, póz. 1162). Rozporządzenie to obowiązuje do czasu wydania przez Radę Ministrów, na podstawie art. 71 ustawy, nowego rozporządzenia regulującego przedmiotową kwestię8.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy
zakres informacji ujawnianych
w prospekcie emisyjnym oraz jego skrócie powinien uwzględniać
rodzaj oferty i jej adresata, sposób wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz wymogi obowiązujące na
rynku regulowanym, na którym
będą notowane-te papiery. Prospekt powinien zawierać także
wszelkie informacje istotne dla
oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta,
w tym zakres i sposób sporządzania ujawnianych danych finansowych, oraz perspektywy
rozwoju emitenta, a także informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia subskrybcji oraz
sprzedaży papierów wartościowych.
Zasadą jest, że prospekt powinien zawierać rzetelne informacje o emitencie oraz innych określonych w rozporządzeniu podmiotach, ich sytuacji prawnej
i majątkowej, a także informacje
dotyczące papierów wartościo-

tygodnia

wych wprowadzanych do publicznego obrotu (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).
Przygotowanie prospektu dla poszczególnych emisji akcji spółki
jest kosztowne. Z reguły zatem
spółka wnosi o objęcie wnioskiem o wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich emisji akcji (w tym także imiennych)9.
Prospekt emisyjny składa się
z dwunastu następujących części:
1. Wstępu, w którym umieszcza
się podstawowe informacje
dotyczące emitenta i proponowanej przez niego emisji akcji.
2. Rozdziału „Podsumowanie i
czynniki ryzyka", w którym
umieszcza się m.in. streszczenie najważniejszych informacji
dotyczących spółki i jej grupy
kapitałowej, obejmujące co
najmniej: specyfikę działalności spółki, podstawowe produkty i rynki działalności, plany i przewidywania w zakresie
czynników wpływających na
przyszłe wyniki spółki, a także
inne informacje określone w
§ 10 rozporządzenia.
3. Rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte
w prospekcie", w którym zamieszcza się wskazanie osób
odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz
ich własnoręcznie podpisane
oświadczenia o odpowiedzialności (§ 11 rozporządzenia).
4. Rozdziału „Dane o emisji" zawierającego informacje dotyczące akcji wprowadzanych
do publicznego obrotu (§ 12
rozporządzenia)10.
5. Rozdziału „Dane o emitencie"
zawierającego szczegółowe in-

formacje o spółce, jej historii,
o wszelkich zmianach kapitału
zakładowego spółki, podstawach prawnych emisji oraz
zmianach w liczbie i rodzajach
akcji tworzących kapitał spółki,
oznaczeniu wszelkich wkładów
niepieniężnych,
informacje
0 przewidywanych zmianach
kapitału spółki i inne wskazane
w § 13 rozporządzenia.
6. Rozdziału „Dane o działalności emitenta", w którym umieszcza się przede wszystkim informacje o podstawowych produktach, towarach
lub usługach będących przedmiotem działalności spółki
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym (§ 14
rozporządzenia).
7. Rozdziału „Oceny i prognozy
emitenta", w którym umieszcza
się m.in. ocenę zarządzania zasobami finansowymi przez spółkę, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania
się z zaciągniętych zobowiązań,
ze wskazaniem ewentualnych
zagrożeń oraz działań, jakie
spółka podjęła w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
(§ 15 rozporządzenia).
8. Rozdziału „Dane o organizacji
emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących
oraz znacznych akcjonariuszach" zawierającego m.in. dane o podstawowych zasadach
zarządzania spółką, informacje o strukturze zatrudnienia
w przedsiębiorstwie spółki, dane o osobach zarządzających
1 nadzorujących przedsiębiorstwo spółki oraz dane akcjonariuszy posiadających odpo-

8

W związku ze zmianą ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, póz. 1315) Rada Ministrów
obowiązana jest sporządzić nowe rozporządzenie dotyczące prospektu emisyjnego w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie zmian ustawy, tj. od 15 stycznia 2001 r.
9
Akcje imienne mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego w przypadku, gdy istnieje możliwość ich zamiany na akcje na okaziciela na żądanie
akcjonariusza, a wprowadzone do obrotu giełdowego po ich zamianie na akcje na okaziciela.
10
Sporządzany jest on z reguły przez podmiot prowadzący działalność maklerską i zawiera informacje dotyczące terminu subskrypcji, procedury
przyjmowania zapisów na akcje oraz zasad płatności i przydziału akcji.
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wiednio powyżej 5 proc., 20
proc. i 50 proc. ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki lub akcji w jej kapitale akcyjnym (§ 16 rozporządzenia).
9. Rozdziału „Sprawozdania finansowe", w którym zamieszcza się m.in. sprawozdanie finansowe spółki, sporządzone
na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu
do KPWiG, skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki, a także
inne sprawozdania i opinie
wskazane w § 17 i 18 rozporządzenia.
10. Rozdziału „Informacje dodatkowe", w którym umieszcza
się informacje finansowe spółki w formie raportu okresowego (§ 19 rozporządzenia).
11. Rozdziału „Załączniki" zawierającego wypis z właściwego
dla spółki rejestru, opinie
podmiotów uprawnionych dotyczące wkładów niepieniężnych, inne dokumenty mające znaczenie dla oceny spółki i emisji akcji (§ 20 rozporządzenia).
12. Informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie
(§ 21 rozporządzenia). W tej
części prospektu zawarte są
informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami rozporządzenia, a które
zostały objęte wnioskiem
o niepublikowanie, a także informacje dotyczące planowanego obiegu informacji poufnych w spółce.

tygodnia

Należy podkreślić, że jedną
z ważniejszych kwestii, na którą
zwracają uwagę przyszli inwestorzy, jest zamieszczenie w prospekcie informacji dotyczącej celów emisji akcji. Przyjmuje się, że
cele emisji mogą być niematerialne11 i materialne12.
W prospekcie emitent powinien
określić, jaka część wpływów
z emisji zostanie przeznaczona
na każdy z określonych celów
oraz jaki jest stan przygotowań
do ich realizacji. Określa się także cele priorytetowe. Gdy emitent przewiduje, że środki z emisji okażą się niewystarczające,
powinien poinformować w prospekcie, skąd będą pozyskiwane dodatkowe fundusze oraz
wskazać ich prognozowaną wysokość (§ 10 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia).
Emitenci z reguły zlecają sporządzanie poszczególnych rozdziałów lub nawet całości prospektu
różnym podwykonawcom13.
Termin ważności prospektu emisyjnego - zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15
grudnia 1998 r. w sprawie określenia ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po
opublikowaniu prospektu i jego
skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrybcja papierów
wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości
prospektu i jego skrótu (Dz.U.
Nr 160, póz. 1072) - nie może
być dłuższy niż 12 miesięcy od
dnia bilansowego, na który zosta-

ło sporządzone ostatnie, zbadane przez podmiot uprawniony
sprawozdanie finansowe spółki emitenta14.

Umowa z podmiotem
prowadzącym działalność
maklerską
Po sporządzeniu prospektu emisyjnego spółka składa do Komisji Papierów Wartościowych i
Giełd wniosek o wyrażenie zgody
na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu15. Przed tym konieczne jest
jednak zawarcie umowy z domem maklerskim lub bankiem
prowadzącym działalność maklerską, gdyż powyższy wniosek
musi być złożony za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską. Wymóg
składania wniosku za pośrednictwem domu maklerskiego lub
banku prowadzącego działalność maklerską ma na celu zapewnienie należytego poziomu
profesjonalizmu zarówno przy
konstruowaniu samego wniosku,
jak i opracowywaniu pozostałych
dokumentów. Opierając się jednak na literalnej wykładni art. 68
ustawy można dojść do wniosku,
iż opisany przymus maklerski odnosi się jedynie do samego złożenia wniosku, a jego sporządzenie oraz opracowanie pozostałych dokumentów, które należy
do niego dołączyć, może być realizowane samodzielnie przez
spółkę bądź przy udziale innych
podmiotów. Ponadto można

11

Tj. związane z upublicznieniem spółki, np. zwiększenie jej prestiżu, pozyskanie nowych akcjonariuszy.
Np. zwiększenie majątku spółki, modernizacja wyposażenia i sprzętu, dekapitalizowanie spółek zależnych.
13
Np. rozdział 1 -8 przygotowuje firma konsultingowa (por. jednak przypis 10), rozdział 9 - firma audytorska.
14
W związku ze zmianą ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, póz. 1315) Rada Ministrów
obowiązana jest sporządzić nowe rozporządzenie dotyczące przedmiotowej kwestii w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia wejścia w
życie zmian ustawy.
15
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy papiery wartościowe wydane w formie dokumentu mogą być dopuszczone do publicznego obrotu, jeżeli zostały
uprzednio złożone do depozytu w domu maklerskim lub banku prowadzącym działalność maklerską albo w banku prowadzącym rachunki
papierów wartościowych, oddziale zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 52 ustawy, lub w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. Podmioty te są obowiązane utworzyć rejestr osób uprawnionych z tych papierów.
12
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Obrót giełdowy
wnioskować16, iż z powołanego
przepisu nie wynika, że musi zachodzić tożsamość pomiędzy
podmiotem prowadzącym działalność maklerską, za pośrednictwem którego wniosek jest składany, a podmiotem prowadzącym działalność maklerską, który
będzie oferował akcje objęte
wnioskiem.

Złożenie wniosku
do Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd
Podstawę wprowadzenia akcji do
publicznego obrotu stanowi zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która wydawana jest
w oparciu o wniosek podmiotu
ubiegającego się o dopuszczenie
akcji do publicznego obrotu. Wniosek może złożyć, jak wspomniano,
za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, emitent, czyli podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu (tu:
spółka akcyjna) lub podmiot wprowadzający papiery wartościowe
do publicznego obrotu będący
właścicielem emitowanych w serii
papierów wartościowych. Wniosek
o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu
powinien zawierać (art. 68 ust. 1
ustawy):
1) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta,
2) podstawowe dane o papierach wartościowych objętych
wnioskiem, a w szczególności
określenie ich liczby, rodzaju,
wartości nominalnej, przewidywanej ceny emisyjnej lub ceny

sprzedaży oraz przewidywanej
daty sprzedaży,
3) oznaczenie domu maklerskiego lub banku prowadzącego
działalność maklerską, który
będzie oferować papiery wartościowe objęte wnioskiem,
4) nazwę wydzielonej jednostki
organizacyjnej banku, w ramach której prowadzona jest
działalność maklerska.
Do wniosku należy załączyć:
a) prospekt emisyjny oraz jego
skrót,
b) statut, umowę spółki, akt założycielski lub inny przewidziany
przepisami prawa dokument
dotyczący utworzenia, działalności i organizacji emitenta,
c) uchwałę podjętą przez właściwy organ stanowiący emitenta
o emisji papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do
publicznego obrotu,
d) w przypadku papierów wartościowych wydanych w formie
dokumentu -- zaświadczenie
o ich złożeniu do depozytu,
e) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej z tytułu wpisu do
ewidencji (opłata ta podlega
zwrotowi w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania lub cofnięcia wniosku
przez emitenta albo wprowadzającego)17.

Decyzja Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd
KPWiG poddaje wniosek badaniu formalnemu, w ramach którego sprawdza, czy odpowiada on
wymogom określonym w art. 68
ustawy oraz czy dołączone zosta-

ły do niego wymagane załączniki. Komisja nie dokonuje natomiast oceny merytorycznej wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu18.
Komisja bada jednak, czy prospekt emisyjny oraz jego skrót
zawierają prawdziwe, rzetelne
i kompletne informacje o spółce.
Ewentualne uwagi dotyczące
tych dokumentów KPWiG zgłasza emitentowi oraz domowi maklerskiemu z poleceniem ich
uwzględnienia. Następnie spółka
kieruje prospekt do Zarządu
Giełdy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego. Opinia Zarządu Giełdy
jest umieszczana w publikowanym później prospekcie emisyjnym.
Decyzję w sprawie zgody na
wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu
KPWiG wydaje w terminie dwóch
miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 72 ustawy)19.
Decyzja Komisji w przedmiocie
wniosku zapada w formie uchwały, którą podpisuje Przewodniczący Komisji. Ma ona charakter
ostateczny w rozumieniu art. 154
§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to decyzji
zawierającej zarówno pozytywne,
jak i negatywne rozstrzygnięcie.
Wnioskodawca może się jedynie
zwrócić do Komisji o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Jeżeli i wówczas decyzja będzie zawierała
rozstrzygnięcie negatywne, może
zaskarżyć przedmiotową decyzję
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyż spełniony zostanie

Tak: M. Michalski, Komentarz do ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 711.
Opłata ewidencyjna stanowi 0,06 proc. wartości emisji papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu, nie może być jednak
wyższa niż równowartość 25 000 euro - § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lutego 1998 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie
ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 32, póz. 170 z późn.zm.).
18
Kontrola taka przeprowadzana jest przez organy podmiotów organizujących rynek regulowany (por. np. art. 105 ustawy).
19
Termin ten ma charakter ustawowy, maksymalny, a zarazem instrukcyjny, co oznacza, że jego przekroczenie nie pozbawia KPWiG kompetencji
do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji, powoduje natomiast uzyskanie określonych uprawnień przez strony.

16
17
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wymóg wyczerpania środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym stanowiący jedną
z przesłanek wniesienia skargi
do NSA.
Decyzja KPWiG o dopuszczeniu
papierów wartościowych do publicznego obrotu określa:
a) termin, w jakim po opublikowaniu prospektu może być
rozpoczęta publiczna oferta,
b) zobowiązanie emitenta do opublikowania w dwóch ogólnopolskich dziennikach skróconej wersji prospektu w brzmieniu zatwierdzonym
przez
KPWiG,
c) zobowiązanie emitenta do
udostępnienia we wszystkich
punktach przyjmowania zapisów prospektu w brzmieniu zatwierdzonym i nakładzie określonym przez KPWiG,
d) wyrażenie zgody na niepublikowanie adresów zamieszkania członków władz spółki i innych osób fizycznych wymienionych w prospekcie oraz ich
wynagrodzeń20,
e) określenie terminu ważności
prospektu.
Prospekt i jego skrót powinny
być publicznie dostępne w sposób umożliwiający inwestorom
ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta, z uwzględnieniem wielkości oferty, trybu
wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu
i kręgu podmiotów, do których
oferta jest skierowana (art. 75
ustawy).
Prospekt powinien być udostępniony21 we wszystkich punktach
obsługi klienta podmiotu prowadzącego działalność maklerską,

przyjmujących zapisy w ofercie
publicznej, oraz w siedzibie oferującego, w siedzibie emitenta,
KPWiG oraz Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie
S.A.

Tryb uproszczony
Artykuł 63 ustawy przewiduje
uproszczony tryb wprowadzania
do publicznego obrotu akcji spółki w przypadku, gdy spełnione są
warunki wskazane w powołanym
przepisie, to jest:
1) ich emitentem jest spółka, której akcje są notowane na urzędowym rynku giełdowym, o
którym mowa w art. 90 ust. 1
pkt 1 ustawy, jeżeli:
a) spółka ta podlega nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy obowiązkom informacyjnym, określonym w art. 81 ust. 1 pkt 3
ustawy, lub
b) propozycja ich nabycia
w obrocie pierwotnym jest
kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych
albo
2) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
wskazanym Komisji Europejskiej przez państwo członkowskie jako rynek urzędowy, jeżeli:
a) są notowane na tym rynku
i zawiadomienie złożone zostanie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia tego dopuszczenia lub
b) proponowanie ich nabycia
nastąpi zgodnie z prospektem będącym podstawą tego dopuszczenia albo

3) obrót wtórny tymi papierami
odbywać się będzie wyłącznie
na rynku nieurzędowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1
pkt 2 ustawy.
Warunkiem zastosowania uproszczonego trybu wprowadzania akcji do publicznego obrotu jest
również konieczność złożenia
przez emitenta do Komisji zawiadomienia o emisji22 najpóźniej na
30 dni przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub obrotu tymi papierami wartościowymi. Sama zaś subskrybcja powinna zakończyć się nie później niż w ciągu 10 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane przez
podmiot uprawniony sprawozdanie
finansowe
umieszczone
w prospekcie emisyjnym dołączonym do zawiadomienia (art. 74
ustawy).
Złożenie zawiadomienia wywołuje takie same skutki jak wyrażenie przez Komisję zgody na
wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu,
dlatego tryb ten stanowi duże
ułatwienie dla spółki - emitenta
lub wprowadzającego, którzy
w krótszym czasie i przy poniesieniu mniejszych wydatków mogą osiągnąć ten sam cel, co
w przypadku zastosowania trybu
zwykłego.
Komisja może, najpóźniej na 16
dni przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub obrotu,
zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu
w trybie uproszczonym, jeżeli
zawiadomienie nie spełnia wymogów, o których mowa w

20

Na wniosek emitenta KPWiG może go również zwolnić z obowiązku publikowania informacji zawartych w prospekcie, których ujawnienie mogłoby
w istotny sposób naruszyć interes spółki lub osób wymienionych w prospekcie, np. dotyczących postępowań karnych toczących się przeciwko
członkom władz emitenta czy też nazw głównych kontrahentów.
21
Por. treść rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym,
po opublikowaniu prospektu i jego skrótu, może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów
oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu i jego skrótu (Dz.U. Nr 160, póz. 1072).
22
Wymogi, jakim powinno odpowiadać zawiadomienie, określa art. 73 ustawy.
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art. 73 ustawy. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje uchylenie skutków zawiadomienia. W takim
przypadku wprowadzenie tych
papierów wartościowych do publicznego obrotu wymaga zgody
Komisji, czyli zastosowania trybu
zwykłego.

Obowiązki informacyjne
Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych
do publicznego obrotu lub złożeniu zawiadomienia o emisji emitent lub wprowadzający jest obowiązany udostępnić prospekt do
publicznej wiadomości. Do czasu udostępnienia prospektu emisyjnego podmioty te zobowiązane są natomiast do realizacji dodatkowych obowiązków informacyjnych.
Do najważniejszych z nich należą:
- obowiązek opublikowania skrótu prospektu w sposób wynikający z art. 75 ustawy,
- obowiązek, do dnia< udostępnienia prospektu, niezwłocznego dostarczania KPWiG informacji o każdej zmianie danych
zawartych w prospekcie oraz
uwzględniania tych zmian
w prospekcie i jego skrócie.
- konieczność zapewnienia, aby
wszelkie informacje udostępniane do publicznej wiadomości przez emitenta lub wprowadzającego nie były sprzeczne
z treścią informacji zawartych
w prospekcie i jego skrócie
(art. 79 ustawy).
Natomiast od dnia udostępnienia
prospektu do publicznej wiadomości emitent lub wprowadzający jest obowiązany do równoczesnego przekazywania KPWiG,
spółce prowadzącej giełdę, na
23

24

której notowane są papiery wartościowe emitenta, lub spółce
prowadzącej dla tych papierów
rynek pozagiełdowy:
1) każdej informacji powodującej
zmianę treści prospektu
w okresie jego ważności,
w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia
o nim wiadomości,
2) informacji o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego, w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub
powzięcia o nim wiadomości,
3) informacji bieżących i okresowych23,
- a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym
podmiotom - także przekazania jej do publicznej wiadomości (art. 81 ustawy).
W przypadku gdy informacje powodujące zmianę treści prospektu mogą w znaczący sposób
wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego, emitent lub
wprowadzający ma obowiązek
opublikowania ich co najmniej
w jednym z dzienników, w których publikowany był skrót prospektu, w terminie 7 dni od dnia
powzięcia informacji.
Wszystkie informacje objęte obowiązkami informacyjnymi przed
wypełnieniem tych obowiązków
mogą być udostępnione przez
emitenta lub wprowadzającego
wyłącznie osobom lub podmiotom świadczącym na jego rzecz
usługi doradztwa finansowego,
ekonomicznego, podatkowego
lub prawnego, jak również tym,
z którymi prowadzi negocjacje,
oraz osobom lub podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie właściwych przepisów.

Osoby te obowiązane są zachować poufność otrzymanych informacji.

Umowa subemisyjna
Z uwagi na fakt, że przygotowanie subskrypcji może potrwać
dłuższy czas, co wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów, emitent lub wprowadzający może zawrzeć z instytucją finansową tzw. umowę subemisyjna24. Subemisja wzorowana jest na wywodzącej się z prawa amerykańskiego umowie tzw.
underwritingu, czyli umowie zawieranej pomiędzy emitentem
a instytucją finansową określającej zasady i warunki zagwarantowania dojścia do skutku nowej
emisji papierów wartościowych
oferowanych w trybie publicznej
subskrybcji. Istotą subemisji jest
zatem przejęcie przez subemitenta od emitenta lub wprowadzającego ryzyka niepowodzenia
oferty. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje subemisji: inwestycyjną
oraz usługową.
Przedmiotem subemisji inwestycyjnej jest zobowiązanie się
subemitenta inwestycyjnego do
nabycia, na własny rachunek,
całości lub części papierów
wartościowych
oferowanych
w obrocie pierwotnym lub
w pierwszej ofercie publicznej,
na które nie złożono zapisów
w terminie ich przyjmowania
(art. 4 pkt 10 ustawy).
Subemitentem inwestycyjnym
mogą być wyłącznie: dom maklerski, towarzystwo funduszy powierniczych działające na rachunek uczestników funduszu, fundusz inwestycyjny, bank, zakład
ubezpieczeń, zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę

Por. rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, póz. 1160).
Niektórzy emitenci zawierają taką umowę przed złożeniem wniosku i prospektu emisyjnego do KPWiG.
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w krajach należących do OECD
lub konsorcjum tych podmiotów.
Przedmiotem subemisji usługowej jest nabycie przez subemitenta usługowego, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej
emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub
w pierwszej ofercie publicznej
(art. 4 pkt 11 ustawy). Subemitentem usługowym mogą być
wyłącznie: dom maklerski,
bank, zagraniczna instytucja finansowa
mająca
siedzibę
w krajach należących do OECD
lub konsorcjum tych podmiotów.
Emitent lub wprowadzający może zawrzeć umowę o subemisję
(inwestycyjną lub usługową) najpóźniej przed rozpoczęciem
subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych. Ma on obowiązek niezwłocznego podania
do publicznej wiadomości informacji o zawarciu takiej umowy
(art. 76 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy). Należy także zauważyć, że
zawarcie umowy o subemisję
wymaga stosownego upoważnienia w uchwale podjętej przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.

Subskrypcja akcji

10

Zasady przeprowadzania publicznej subskrypcji akcji uregulowane są w art. 437-440 k.s.h.
Sprzedaż akcji w ramach oferty
publicznej przeprowadzają podmioty prowadzące działalność
maklerską, w związku z czym
emitent lub wprowadzający powinien zawrzeć umowę z domem
maklerskim lub bankiem prowadzącym działalność maklerską.
Jak już wspomniano, pomiędzy
podmiotem oferującym akcje
spółki w ramach publicznej oferty a podmiotem, za pośrednictwem którego składany jest wnio-

sek do KPWiG, nie musi zachodzić tożsamość.
Zgodnie z brzmieniem § 1 art.
437 k.s.h. zapisy na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez
spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis
subskrypcji powinien być złożony spółce albo osobie przez nią
upoważnionej w terminie podanym w prospekcie.
Zapisy powinny zawierać:
1) oznaczenie liczby i rodzajów
subskrybowanych akcji,
2) wysokość wpłaty dokonanej
na akcje,
3) zgodę
subskrybenta
na
brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki,
4) podpisy subskrybenta oraz
spółki albo innego podmiotu
upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje,
5) adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów
i wpłat na akcje.
Termin do zapisywania się na
akcje nie może być dłuższy niż
trzy miesiące od dnia otwarcia
subskrypcji. Jeżeli w terminie
tym całość lub co najmniej minimalna liczba oferowanych akcji
nie zostanie subskrybowana
i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego
uważa się za niedoszłe do skutku. W takiej sytuacji w terminie
dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji
zarząd spółki powinien ogłosić
o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku
w pismach, w których były opublikowane ogłoszenia o subskrypcji, i równocześnie wezwać subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot.
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Jeżeli natomiast co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia została subskrybowana i należycie opłacona,
zarząd powinien dokonać, w terminie dwóch tygodni od upływu
terminu zamknięcia subskrypcji,
przydziału akcji subskrybentom
zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji należy wyłożyć
najpóźniej w terminie tygodnia
od dnia przydziału akcji i pozostawić do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Osoby, którym akcji nie
przydzielono, należy wezwać do
odbioru wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji.

Zgłoszenie do sądu
rejestrowego podwyższenia
kapitału zakładowego
Po zamknięciu subskrypcji zarząd spółki zgłasza do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału
zakładowego.
W świetle art. 441 § 2 k.s.h. do
zgłoszenia należy dołączyć:
1) uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału
zakładowego,
2) ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji
otwartej,
3) spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z
nich, oraz wysokości uiszczonych wpłat,
4) dowód zatwierdzenia zmiany
statutu przez właściwy organ
władzy publicznej, jeżeli do
zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane,
WWW.iNFOR.PL
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5) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w
przypadku gdy wniesienie
wkładów niepieniężnych ma
nastąpić po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału, że
przejście tych wkładów na
spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwaleo podwyższeniu kapitału zakładowego,
6) prospekt emisyjny.
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

Rejestracja akcji
w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na mocy zgody KPWiG lub w stosunku
do których złożone zostało zawiadomienie o emisji podlegają
obligatoryjnej rejestracji w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
SA
Zadaniem KDPW jest przechowywanie papierów wartościowych i kontrolowanie ich liczby,
gdy znajdą się na rynku. Wszystkie transakcje papierami wartościowymi są przez KDPW rejestrowane w postaci zapisów na
kontach biur maklerskich i banków.
Należy podkreślić, że papiery
wartościowe dopuszczone do
publicznego obrotu nie mają formy dokumentu25, więc prawa
w nich zawarte powstają z chwilą
zapisania papierów po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie
będącej posiadaczem tego rachunku (art. 7 ustawy).
25

Do wniosku o zawarcie umowy
z KDPW emitent powinien dołączyć:
a) odpis decyzji KPWiG wyrażającej zgodę na wprowadzenie
papierów wartościowych do
publicznego obrotu,
b) dokument stwierdzający zarejestrowanie emisji papierów
wartościowych objętych wnioskiem,
c) prospekt emisyjny,
d) uwierzytelniony odpis dokumentu stanowiącego podstawę prawną emisji papierów
wartościowych,
e) list księgowy emisji papierów
wartościowych wystawiony
przez emitenta,
f) kartę informacyjną papieru
wartościowego.
Rejestracja akcji w KDPW następuje na podstawie umowy
o rejestrację (art. 70 ustawy).
Umowa ta ma charakter odpłatny, a przedmiotem świadczenia
ze strony Depozytu jest nadanie
rejestrowanym papierom wartościowym odrębnego oznaczenia zwanego kodem oraz dokonanie odpowiednich zapisów na
kontach ewidencyjnych, w następstwie czego papiery rejestrowane zostają zapisane na
rachunkach papierów wartościowych oraz odpowiednio zindywidualizowane. Nadanie papierom wartościowym kodu jako następstwo zawarcia umowy
o rejestrację jest warunkiem dopuszczenia tych papierów do
regulowanego obrotu. Umowa
o rejestrację stanowi również
przesłankę przenoszenia praw
z papierów wartościowych w
związku z czynnościami prawnymi dokonanymi przez ich właścicieli. Warunkiem zaś zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w Depozycie jest uzyskanie przez emiten-

ta statusu uczestnika Depozytu.
Status ten emitent otrzymuje poprzez zawarcie umowy o uczestnictwo w depozycie papierów
wartościowych (art. 129 ustawy). W przypadku gdy dopuszczenie papierów wartościowych
do publicznego obrotu nastąpiło na wniosek wprowadzającego, umowę o rejestrację papierów wartościowych zawiera
wprowadzający, natomiast o
uczestnictwo w Depozycie
emitent. W przeciwnym bowiem
razie zarejestrowanie papierów
wartościowych w Depozycie nie
mogłoby prowadzić do realizacji jego legitymacyjnej roli (podstawową cechę systemu depozytowego stanowi bowiem pośrednictwo Depozytu w realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych).
Ustawodawca nie określił momentu, kiedy powinno nastąpić
zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych w Depozycie, należy zatem uznać, iż momentem początkowym, w którym
taka umowa może być zawarta,
jest chwila powstania papieru
wartościowego, czyli w odniesieniu do akcji należy za ten moment uznać wpis do rejestru.
W związku z faktem, iż przepisy
ustawy nie określają sankcji
w przypadku niezawarcia takiej
umowy, emitent powinien dołożyć należytej staranności, aby nie
narazić właścicieli papierów na
szkodę powstałą wskutek niezarejestrowania papierów wartościowych w systemie depozytowym.

Dopuszczenie akcji
do obrotu giełdowego
Ostatnim krokiem na drodze do
osiągnięcia przez spółkę statu-

Zasada dematerializacji papierów wartościowych.
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Obrót giełdowy
su spółki giełdowej jest dopuszczenie jej akcji do obrotu giełdowego.
Zgodnie z treścią § 4 Regulaminu Giełdy Rada Giełdy może dopuścić akcje do obrotu giełdowego, jeżeli:
a) są dopuszczone do publicznego obrotu,
b) ich zbywalność nie jest ograniczona,
c) wartość akcji, które mają być
dopuszczone, wynosi co najmniej 4 miliony złotych26,
d) wartość księgowa spółki, której akcje mają być dopuszczone, wynosi co najmniej 4 miliony złotych27,
e) emitent przedstawił Radzie
Giełdy informacje wymagane
przepisami obowiązującymi
na giełdzie, które stosownie
do rodzaju emitenta pozwolą
na ocenę aktywów emitenta
i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z akcjami mającymi być
przedmiotem obrotu giełdowego,
f) emitent przedstawił Radzie
Giełdy roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego ustawą
do jego badania za ostatni rok
obrotowy, obejmujący co najmniej 12 kolejnych miesięcy28.
Dopuszczenie akcji spółki do obrotu giełdowego następuje w drodze uchwały Rady Giełdy, na

podstawie pisemnego wniosku
o dopuszczenie składanego
przez emitenta na ręce Zarządu
Giełdy.
Wniosek ten powinien zawierać
(§ 7 Regulaminu):
a) oznaczenie nazwy (firmy) emitenta;
b) liczbę akcji będących przedmiotem wniosku, ich rodzaj,
kod lub oznaczenie serii i daty
emisji;
c) wartość nominalną akcji, ceny
emisyjne oraz ceny sprzedaży
w ofercie publicznej;
d) informacje dotyczące struktury własności akcji i sposobu
ich rozprowadzenia;
e) informacje dotyczące zbywalności akcji;
f) zobowiązanie emitenta do
przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie;
g) informację, czy emitent występował o dopuszczenie
swoich akcji na inną giełdę
lub regulowany rynek pozagiełdowy;
h) informacje dotyczące wielkości kapitałów emitenta, wartości księgowej oraz ogólnej
liczby wyemitowanych akcji;
i) plany
emitenta
związane
z ewentualnymi kolejnymi emisjami akcji i ich warunkami;
j) prognozę zysku netto na najbliższe sześć miesięcy od daty
złożenia wniosku;
k) informację dotyczącą publikacji danych, o których mowa
w art. 79 ustawy29.

Należy pamiętać, że wniosek
powinien obejmować wszystkie
akcje tego samego rodzaju, reprezentujące takie same prawa
i obowiązki (§ 6 pkt 2 Regulaminu)30.
Zgodnie z § 8 Regulaminu do
przedmiotowego wniosku należy
dołączyć:
a) akt założycielski oraz aktualny
odpis z właściwego rejestru;
b) aktualny, jednolity tekst statutu spółki;
c) odpis zgody KPWiG na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu;
d) prospekt emisyjny oraz informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po opublikowaniu prospektu, a które mogą mieć
istotny wpływ na sytuację finansową emitenta;
e) zezwolenie KPWiG, jeżeli akcje są już przedmiotem obrotu
na innej giełdzie;
f) opinię członka giełdy31;
g) informację o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w trybie publicznej
sprzedaży, jeżeli emitent zamierza wprowadzić akcje
w tym trybie.
Rada Giełdy lub jej Zarząd mogą zażądać od emitenta przedstawienia innych dokumentów
niż wymienione powyżej, jak
również dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych
do podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego.

26

12

Wartość akcji określa się według ostatniej ceny sprzedaży (ceny emisyjnej). W uzasadnionych przypadkach Rada Giełdy może przyjąć wartość
papierów wartościowych według prognozowanej ceny rynkowej.
27
Wartość księgową stanowi równowartość kapitałów własnych.
28
Rada Giełdy może dopuścić do obrotu giełdowego akcje mimo niespełnienia warunków, o których mowa w pkt c), d), 1), jeżeli uzna, że obrót
tymi akcjami może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, a interes uczestników
obrotu nie będzie zagrożony.
29
Dotyczy on wymogu opublikowania w dwóch dziennikach skrótu prospektu emisyjnego, udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości,
podania do KPWiG informacji o każdej zmianie danych zawartych w prospekcie w okresie jego ważności i opublikowania ich w dwóch
dziennikach ogólnopolskich.
30
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Giełdy może dopuścić do obrotu giełdowego akcje mimo niespełnienia tego warunku, jeżeli
uzna, że interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony.
31
Opiniującym nie może być emitent składający wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego ani podmiot od niego zależny lub dominujący.
Szczegółowy zakres opinii określa Rada Giełdy.
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Formularz wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie SA
Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
FIRMA, NAZWA EMITENTA:
PROPONOWANE NAZWY SKRÓCONE:

(3 znaki)
(maksymalnie 9 znaków)

ADRES:
TEL:
FAX:

1. Zwraca się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA:
a) akcji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem:

Liczba akcji:

słownie
Rodzaj akcji:
Seria:
Wartość nominalna 1 akcji

gr

Emisja z dnia (data podjęcia uchwały przez WZA)
Cena emisyjna 1 akcji
Cena sprzedaży 1 akcji w otercie publicznej
b) akcji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem:

Liczba akcji:

słownie
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Obrót giełdowy
pet

>

Rodzaj akcji:
Seria:

. zł .

Wartość nominalna 1 akcji

- 9r

Emisja z dnia (data podjęcia uchwały przez WZA)

-

Cena emisyjna 1 akcji

zł .

gr

Cena sprzedaży 1 akcji w ofercie publicznej

zł .

gr

r.

2. Wartość akcji objętych wnioskiem wg ostatniej ceny sprzedaży (emisyjnej):

gr

zł

3. Zbywalność akcji jest ograniczona/nieograniczona *
Ograniczenie zbywalności wynika z (na czym polega):

4. Oświadczamy, że wniosek o dopuszczenie akcji obejmuje wszystkie akcje tego samego rodzaju.
Prawa z akcji, których wniosek dotyczy, nie są tożsame pod względem:

i
~~]

zł

gr

Kapitał zapasowy na dzifiń

zł .

gr

Wartość ksi^g^wa na d/i^ń
(zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Giełdy)

zł

gr

5 Kapitał akcyjny na dzi^ń

Liczba wyemitowanych akcji ogółem

Liczba głosów na WZA ogółem

14
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6. Struktura własności
(zgodnie z art. 147 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi)

Posiadacz akcji

Seria

Rodzaj
akcji

Liczba
akcji

Udział
w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba
Udział
głosów
w ogólnej
na Walnym liczbie głosów
Zgromadzeniu na WZA (%)

7. Plany Spółki związane z ewentualnymi kolejnymi emisjami i ich warunkami w ciągu najbliższych dwóch lat:

8. Prognoza zysku netto na najbliższe 6 miesięcy od daty złożenia wniosku:
zł

9. Gdzie i kiedy opublikowano dane, o których mowa w art. 79 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi:

10. Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na rynku
Informujemy, że nie występowaliśmy / występowaliśmy * o dopuszczenie akcji, będących przedmiotem
wniosku, na inną giełdę lub regulowany rynek pozagiełdowy.
Niniejszym zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie.
Data wypełnienia wniosku:
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania Spółki

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW:
tel.:

fax:

niepotrzebne skreślić
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Załączniki:
1. Odpis aktu założycielskiego oraz aktualny odpis wydany przez Sąd Rejestrowy.
2. Aktualny, jednolity tekst Statutu Spółki.
3. Odpis zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu.
4. 25 egzemplarzy prospektu emisyjnego.
5. Informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po opublikowaniu prospektu, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki.
6. Zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w przypadku gdy akcje są już przedmiotem obrotu na innej giełdzie albo na innym rynku pozagiełdowym.
7. Opinia członka giełdy (sporządzona zgodnie z uchwałą Rady Giełdy wydaną na podstawie § 8 lit. f Regulaminu Giełdy).
8. Informacja o zamiarze wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży wg wzoru (jeżeli Emitent
zamierza wprowadzić akcje w trybie publicznej sprzedaży).
9. Kopia dokumentu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, zawierającego informację o ilości papierów wartościowych złożonych do depozytu i o przydzielonym kodzie.

W pkt 1 wniosku należy podać informacje dotyczące każdej serii
akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Kod akcji nadawany jest przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie wniosku
spółki i w wykonaniu umowy o rejestrację - w drodze uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.
Cena emisyjna akcji jest to cena,
po jakiej następuje objęcie akcji
w obrocie pierwotnym32 w związku z dojściem do skutku nowej
emisji. Związana jest ona zatem
z procesem kreowania papieru
wartościowego i wskazuje jego
wartość pierwotną. Ustalana jest
przez walne zgromadzenie spółki
w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, które może
udzielić w tym zakresie upoważnienia radzie nadzorczej lub zarządowi spółki. Cena emisyjna
nie może być jednak niższa od
ceny nominalnej akcji.
Cena sprzedaży akcji w ofercie
publicznej stanowi wartość akcji
już objętych po cenie emisyjnej,
po której następuje ich zbycie
przez wprowadzającego. Jest to
zatem pewnego rodzaju wartość
rynkowa, po jakiej zawierana jest
umowa sprzedaży akcji, chociaż

nie w obrocie wtórnym33. Brak
jest przeciwwskazań do różnicowania przez wprowadzającego
ceny sprzedaży akcji przez wprowadzanie upustów cenowych dla
poszczególnych transzy inwestorów.
Kryteria, według których ustala
się cenę emisyjną lub cenę
sprzedaży, mogą być różne
i o ich wyborze decyduje emitent,
biorąc pod uwagę m.in. wartość
przedsiębiorstwa spółki, bieżącą
sytuację finansową, przewidywaną dynamikę wzrostu zysków
spółki. Przy wycenie akcji niekiedy uwzględnia się również orientacyjny popyt na akcje emitenta,
określany w ramach procesu budowania tzw. książki popytu na
akcje (book - building)34. Termin
ustalenia ceny emisyjnej i ceny
sprzedaży akcji określa art. 80
ustawy. Jeżeli ceny te nie są
wskazane w prospekcie emisyjnym, powinny zostać podane do
publicznej wiadomości nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży.
W pkt 3 wniosku należy wskazać
ewentualne ograniczenia zbywalności akcji objętych wnioskiem.
Ograniczenia te w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych
mogą dotyczyć akcji imiennych,

a te mogą być dopuszczone do
obrotu giełdowego w przypadku,
gdy istnieje możliwość ich zamiany na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, a wprowadzone do obrotu giełdowego po
ich zamianie na akcje na okaziciela.
Oświadczenie zawarte w pkt 4
wniosku związane jest z koniecznością objęcia wnioskiem akcji
tego samego rodzaju, reprezentujących takie same prawa i obowiązki.
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Rada Giełdy może
dopuścić do obrotu giełdowego
akcje mirno niespełnienia tego
warunku, jeżeli uzna, że interes
uczestników obrotu nie będzie
zagrożony.
W pkt 6 wniosku należy opisać
strukturę własnościową spółki
pod kątem akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji,
pozwalające na wykonywanie ponad 5 i 10 proc. ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy.
W pkt 10 wniosku spółka obowiązana jest wskazać rynek, na którym mają być notowane jej akcje.
W zależności od wielkości spółki,
wielkości emisji i rozproszenia akcji może być to rynek podstawo-

32

16

Pierwotny obrót papierami wartościowymi zachodzi tylko wówczas, gdy proponującym nabycie akcji jest ich emitent, czyli podmiot emitujący lub
wystawiający akcje we własnym imieniu, bądź subemitent usługowy.
33
Wtórny obrót papierami wartościowymi dokonywany jest zawsze w ramach obrotu publicznego i stanowi on każdą propozycję nabycia papierów
wartościowych, która nie jest składana w ramach obrotu pierwotnego bądź pierwszej oferty publicznej.
3/1
Proces ten polega na składaniu przez zainteresowanych inwestorów przed rozpoczęciem zapisów na akcje deklaracji zawierających liczbę i cenę
akcji, które dany inwestor zamierza objąć.
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na poszczególnych rynkach, uregulowane zostały odpowiednio
dla rynku podstawowego w § 34

Regulaminu, rynku równoległego
w § 35 Regulaminu i rynku wolnego w § 36 Regulaminu.

Formularz opinii członka giełdy, stanowiącej załącznik do wniosku o dopuszczenie akcji
do obrotu na giełdzie
DATA SPORZĄDZENIA OPINII:
CZŁONEK GIEŁDY:
EMITENT:
OZNACZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
Opinia członka giełdy
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z sytuacją prawną i ekonomiczno-finansową Spółki i po przeprowadzeniu z należytą starannością jej analizy stwierdzamy, że:
a) spełnia ona warunki określone w Regulaminie Giełdy, niezbędne dla dopuszczenia jej akcji do obrotu giełdowego,
b) nie są nam znane żadne fakty i okoliczności, które mogłyby, naszym zdaniem, stanowić przeszkodę w dopuszczeniu tych papierów wartościowych do obrotu giełdowego.
2. Organy nadzorcze i zarządzające Emitenta zostały przez nas poinformowane o obowiązkach wynikających z dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego. Na podstawie posiadanych informacji wyrażamy
przekonanie, że Emitent prawidłowo będzie prowadzić swoje interesy, należycie wypełniać powyższe
obowiązki, jak również zapewniać kształtowanie stosunków z właścicielami papierów wartościowych
zgodne z charakterem publicznego obrotu.
3. Uważamy, że przedstawione przez Emitenta plany rozwoju oraz prognozy przyszłej sytuacji finansowej
zostały oparte na rzetelnych przesłankach.
4. Jesteśmy w posiadaniu pisemnego oświadczenia Emitenta, potwierdzonego przez audytora, stwierdzającego, że Spółka dysponuje kapitałem obrotowym netto wystarczającym dla niezakłóconego finansowania jej bieżących potrzeb.
5. Stwierdzamy, że Zarząd Spółki wdrożył zasady dostępu do informacji poufnych przez pracowników
i członków władz Spółki oraz warunki dokonywania przez te osoby obrotu akcjami Spółki.
6. Opinia powyższa została sporządzona wyłącznie na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w ramach procedury dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Nie
stanowi ona rekomendacji nabywania papierów wartościowych Emitenta.
7. Niniejsza opinia nie obejmuje punktów:
(podać numery punktów)
gdyż
(uzasadnienie wyłączenia)
(miejscowość i data)

35

36

37

(w imieniu członka giełdy)

Jest to segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in.
większym kapitałem i dłuższym okresem działalności.
Jest to segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in.
mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności.
Jest to segment rynku giełdowego, na którym mogą być notowane spółki dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków
dopuszczenia do rynku podstawowego i równoległego.
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Obrót giełdowy
Powyższa opinia sporządzana
jest przez członka giełdy, czyli
podmiot prowadzący działalność
maklerską, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do
działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji
giełdowych. Najczęściej jest to
podmiot prowadzący działalność
maklerską, który obsługiwał
spółkę w procesie wprowadzania
jej akcji do publicznego obrotu,
czyli ten, za pośrednictwem którego spółka składała wniosek do
KPWiG o dopuszczenie jej akcji
do publicznego obrotu oraz który
oferował jej akcje w ofercie publicznej. Poprzez przedmiotową
opinię członek giełdy wskazuje,
które z wymogów dopuszczenia
akcji spółki do obrotu giełdowego (wskazane w § 4 Regulaminu)
spółka spełnia. Jeżeli niektóre
z nich nie są spełnione, zobowiązany jest je wymienić wraz z uzasadnieniem.
Członek giełdy może ponadto
zawrzeć z emitentem umowę, na
mocy której zobowiąże się do
podtrzymywania płynności notowanych na giełdzie akcji emitenta (tzw. animator emitenta). Zarząd Giełdy może zobowiązać
emitenta papierów wartościowych do zawarcia powyższej
umowy, jeżeli uzna, że wymaga
tego płynność danego papieru
wartościowego. Odpis umowy (z
wyłączeniem informacji dotyczących warunków wynagrodzenia)
członek giełdy-animator emitenta obowiązany jest bezzwłocznie
przekazać Zarządowi Giełdy. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia
otrzymania odpisu umowy Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu,
zawarcie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na
wykonywanie na giełdzie funkcji
animatora emitenta.
38
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Zarząd Giełdy wyraża sprzeciw
co do wykonywania na giełdzie
funkcji animatora emitenta na
podstawie umowy, jeżeli uzna, że
jej postanowienia są sprzeczne
z przepisami obowiązującymi na
giełdzie.
Członek giełdy-animator emitenta oraz emitent, którzy zawarli
umowę, obowiązani są bezzwłocznie zawiadomić Zarząd
Giełdy o dokonanym wypowiedzeniu oraz o wygaśnięciu umowy, jak również o każdej zmianie
w jej treści, z wyjątkiem zmiany
warunków wynagrodzenia. Do zawiadomienia o zmianie treści
umowy należy dołączyć odpis
umowy
w
obowiązującym
brzmieniu.
Niezwłocznie po otrzymaniu
wniosku o dopuszczenie akcji do
obrotu na giełdzie Zarząd Giełdy
przekazuje go Radzie Giełdy
wraz z własną opinią o spełnieniu poszczególnych kryteriów
i warunków dopuszczenia akcji.
Na podstawie tych materiałów
Rada Giełdy podejmuje uchwałę
o dopuszczeniu akcji do obrotu
giełdowego, biorąc jednocześnie
pod uwagę:
a) sytuację finansową emitenta
i jej prognozę, a zwłaszcza
rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia,
jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta;
b) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania;
c) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta;
d) warunki, na jakich emitowane
były akcje i ich zgodność z za-

sadami publicznego charakten
obrotu giełdowego określonym
przez Radę i Zarząd Giełdy;
e) interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego.
Rada Giełdy obowiązana jest
podjąć uchwałę, o której mowa
powyżej, w terminie sześciu tygodni od dnia złożenia wniosku38.
Przed podjęciem uchwały Rada
Giełdy jest zobowiązana zapewnić emitentowi możliwość wypowiedzenia się co do sprawy.
Uchwała Rady Giełdy o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego traci moc, jeżeli w terminie
sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu
giełdowego akcji zwykłych na
okaziciela dopuszczonych do obrotu na jej podstawie.
Od zasady dopuszczania akcji
do obrotu giełdowego mocą
uchwały Rady Giełdy istnieją
dwa wyjątki;
1. Nie wymaga uchwały Rady
Giełdy dopuszczenie do obrotu
giełdowego akcji emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, jeżeli we wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego
emitent złoży oświadczenie, że:
a) są one dopuszczone do publicznego obrotu,
b) ich zbywalność nie jest
ograniczona,
c) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego
charakteru obrotu giełdowego.
2. Nie wymaga uchwały Rady
Giełdy dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji nowej
spółki powstałej w wyniku połączenia spółek, których akcje
są notowane na giełdzie, jeżeli
we wniosku o wprowadzenie
emitent złoży oświadczenie, że:

Do terminu tego nie wlicza się jednak okresów zawieszenia postępowania, oczekiwania na usunięcie braków we wniosku, dostarczenie
dodatkowych informacji i materiałów, ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych przez Zarząd lub Radę Giełdy.
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a) są one dopuszczone do publicznego obrotu,
b) ich zbywalność nie jest
ograniczona,
c) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego
charakteru obrotu giełdowego.
Złożenie powyższych oświadczeń przez emitenta wywołuje takie same skutki, jak powzięcie
przez Radę Giełdy uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego.

Wprowadzenie akcji
do obrotu giełdowego
Zgodnie z § 32 Regulaminu akcje mogą być wprowadzane do
obrotu giełdowego w trybie zwykłym lub publicznej sprzedaży.
Wprowadzenia papierów wartościowych w trybie zwykłym dokonuje Zarząd Giełdy.
Po dopuszczeniu przez Radę
Giełdy akcji spółki do obrotu giełdowego emitent powinien zatem
zwrócić się do Zarządu Giełdy
z wnioskiem o wprowadzenie ich
do obrotu giełdowego.
We wniosku, zgodnie z § 30 pkt 1
Regulaminu, emitent powinien
określić w szczególności liczbę
papierów wartościowych i ich kod
nadany przez KDPW oraz wskazać rynek notowań akcji, o który
ubiega się emitent.
Do wniosku należy załączyć:
a) uchwałę
Zarządu
KDPW
o przyjęciu do depozytu i oznaczeniu kodem papierów wartościowych będących przedmiotem wniosku;
b) aktualny odpis z właściwego
rejestru;
c) aktualny, jednolity tekst statutu
emitenta.
Zarząd Giełdy może żądać od
emitenta przedstawienia także innych dokumentów poza wymienionymi, jak również dostarczenia dodatkowych informacji nie-

tygodnia

zbędnych do podjęcia przez Zarząd uchwały.
Po złożeniu przedmiotowego
wniosku Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę określającą liczbę
wprowadzanych papierów wartościowych, tryb wprowadzania, rynek notowań akcji i system notowań, jednostkę transakcyjną, dni
sesji oraz sesję giełdową, na której nastąpi pierwsze notowanie,
jak również ewentualne ograniczenia i okres ich obowiązywania
w przyjmowaniu zleceń na pierwszych sesjach (§ 31 Regulaminu).
Zarząd Giełdy wprowadza akcje
do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym, jeżeli:
a) są dopuszczone do obrotu
giełdowego,
b) wartość akcji dopuszczonych
do obrotu giełdowego wynosi
co najmniej 40 milionów złotych,
c) wartość księgowa spółki, której akcje mają być wprowadzone, wynosi co najmniej 65 milionów złotych,
d) wartość akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego i będące w posiadaniu
akcjonariuszy, z których każdy
posiada nie więcej niż 5 proc.
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wynosi co
najmniej 32 miliony złotych,
e) akcje, o których mowa w lit. d),
stanowią co najmniej 25 proc.
wszystkich akcji spółki. Warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej 500 000
akcji spółki o wartości co najmniej 70 milionów złotych jest
w posiadaniu akcjonariuszy,
o których mowa w lit. d),
f) właścicielami akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego, jest co najmniej 500
akcjonariuszy,
g) emitent ogłosił publicznie
roczne sprawozdania finansowe wraz z opiniami podmiotu
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uprawnionego ustawą do ich
badania za ostatnie trzy lata
obrotowe, przy czym każdy
rok obrotowy obejmuje co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
Zarząd Giełdy wprowadza akcje
do obrotu giełdowego na rynku
równoległym, jeżeli:
a) są dopuszczone do obrotu
giełdowego,
b) wartość akcji dopuszczonych
do obrotu giełdowego wynosi
co najmniej 14 milionów złotych,
c) wartość księgowa spółki, której akcje mają być wprowadzone, wynosi co najmniej 22 miliony złotych,
d) wartość akcji, które zostały
dopuszczone do obrotu giełdowego i będące w posiadaniu akcjonariuszy, z których
każdy posiada nie więcej niż
5 proc. ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, wynosi co najmniej 11 milionów
złotych,
e) akcje, o których mowa w lit. d),
stanowią co najmniej 10 proc.
wszystkich akcji spółki. Warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej 200 000
akcji spółki o wartości co najmniej 35 milionów złotych jest
w posiadaniu akcjonariuszy,
o których mowa w lit. d),
f) właścicielami akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego, jest co najmniej 300
akcjonariuszy,
g) emitent ogłosił publicznie
roczne sprawozdania finansowe wraz z opiniami podmiotu uprawnionego ustawą
do ich badania za ostatnie
dwa lata obrotowe, przy czym
każdy rok obrotowy obejmuje
co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
Żarząc Giełdy wprowadza akcje
do obrotu giełdowego na rynku
wolnym, jeżeli są one dopuszczone do obrotu giełdowego.
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Obrót giełdowy
Formularz wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie SA
Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
na rynku wolnym
FIRMA, NAZWA EMITENTA:
(3 znaki)

NAZWY SKRÓCONE:

(maksymalnie 9 znaków)
ADRES:
TEL:
FAX:

zwraca się o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA pod kodem

Proponowana data pierwszego notowania
Łączna liczba akcji wprowadzonych do obrotu
1. W trybie zwykłym/publicznej sprzedaży* na rynku wolnym
a) Liczba akcji na okaziciela
Seria
Wartość nominalna 1 akcji
Emisja z dnia (data podjęcia uchwały przez WZA)
Cena emisyjna 1 akcji
Data dopuszczenia do obrotu giełdowego
b) Liczba akcji na okaziciela
Seria
Wartość nominalna 1 akcji
Emisja z dnia (data podjęcia uchwały przez WZA)

20
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t y g o d n i e
Obrót giełdo*

Cena emisyjna 1 akcji
Data dopuszczenia do obrotu giełdowego
2. Oświadczamy, że prawa z akcji, których dotyczy wniosek, są tożsame/nie są tożsame*.
Prawa z ww. akcji nie są tożsame pod względem:

* niepotrzebne skreślić

Data:
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania Spółki

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW:
tel.:

fax:

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Kopia uchwały Zarządu KDPW o przyjęciu do depozytu i oznaczeniu kodem papierów wartościowych będących przedmiotem wniosku.
3 sztuki prospektu emisyjnego.
Aktualny odpis wydany przez Sąd Rejestrowy.
Aktualny jednolity tekst Statutu Spółki.

Wprowadzenia papierów wartościowych w trybie publicznej
sprzedaży39 dokonuje członek
giełdy40, przedstawiający, za zgodą Zarządu Giełdy, ofertę sprzedaży (§ 39 Regulaminu) nie później niż na 3 tygodnie przed planowaną datą sprzedaży.
Oferta sprzedaży powinna zawierać w szczególności:
a) nazwę członka giełdy, który
złożył ofertę;
b) rodzaj, liczbę i wartość nominalną papierów wartościowych;
39

40

c) warunki przyjmowania i realizacji zleceń;
d) cenę minimalną lub sztywną, po jakiej oferuje się nabycie;
e) wskazanie miejsca, w którym
prospekt i ewentualne informacje go aktualizujące wraz
z załącznikami i innymi dokumentami są udostępnione publicznie.
Oferta sprzedaży, poza danymi
określonymi w Regulaminie Giełdy, powinna zawierać:

a) oznaczenie akcji mających
być przedmiotem oferty (nazwa, kod ISIN akcji),
b) sposób ustalania ceny lub
przedział cenowy,
c) proponowaną datę sprzedaży
akcji,
d) termin przyjmowania zleceń
kupna przez członków giełdy,
e) określenie warunków, jakie
muszą spełniać nabywcy akcji,
f) proponowany termin rozliczenia transakcji.

Zgodnie z § 40 Regulaminu w trybie publicznej sprzedaży mogą być wprowadzane papiery wartościowe, jeżeli oferta publicznej sprzedaży
obejmuje co najmniej 10 proc. papierów wartościowych objętych wnioskiem o dopuszczenie albo wartość oferty przekracza 6 000 000 zł na
rynku podstawowym, 3 000 000 zł na rynku równoległym, a na rynku wolnym 1 000 000 zł.
Jest nim podmiot prowadzący działalność maklerską, będący akcjonariuszem Giełdy i dopuszczony do działania na Giełdzie, a w szczególności
do zawierania transakcji giełdowych (§ 62 ust. 1 Regulaminu).
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Obrót giełdowy
Do oferty sprzedaży członek giełdy przedstawiający ofertę sprzedaży powinien załączyć w szczególności:
a) prospekt emisyjny,
b) wniosek emitenta o wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego,
c) upoważnienie właściciela akcji
dla członka giełdy przedsta-

wiającego ofertę sprzedaży do
dokonania przydziału akcji,
d) upoważnienia do dokonania
przydziału dla maklerów giełdowych wystawione przez
członka giełdy przedstawiającego ofertę sprzedaży.
Termin sesji giełdowej, na której będzie realizowana oferta sprzedaży,
oraz terminy i zasady przyjmowania

1. Opłaty jednorazowe.
1.1. Opłata za wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na ryn
ku podstawowym.
1.2. Opłata za wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na rynku równoległym.
1.3. Opłata za wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na rynku wolnym.
1.4. Opłata za wprowadzenie do obrotu giełdowego nowych akcji tego samego rodzaju co już notowane na rynku podstawowym.
1.5. Opłata za wprowadzenie do obrotu giełdowego nowych akcji tego samego rodzaju co już notowane na rynku równoległym.
1.6. Opłata za wprowadzenie do obrotu giełdowego nowych akcji tego samego rodzaju co już notowane na rynku wolnym.

przez Giełdę zleceń (zlecenia
sprzedaży i zleceń kupna okresie
Zarząd Giełdy. Członek giełdy
przedstawiający ofertę sprzedaży
obowiązany jest bezzwłocznie po
zakończeniu sprzedaży podać do
publicznej wiadomości informację
o liczbie sprzedanych akcji41.
Giełda pobiera następujące
opłaty od emitentów akcji42:

0,03 proc. wartości emisyjnej (sprzedaży), nie mniej niż 14 000 zł
i nie więcej niż 96 000 zł
0,03 proc. wartości emisyjnej (sprzedaży), nie mniej niż 8000 zł i
nie więcej niż 34 000 zł
3000 zł
0,0075 proc. wartości emisyjnej (sprzedaży), nie mniej niż 7000
zł i nie więcej niż 96 000 zł
0,0075 proc. wartości emisyjnej (sprzedaży), nie mniej niż 5000 zł
i nie więcej niż 34 000 zł

1500 zł

2. Opłata za dopuszczenie do obrotu giełdowego.
2.1. Papiery wartościowe, instrumenty finansowe.
2.2. Każde kolejne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe tego samego rodzaju, co już notowane na giełdzie.

3000 zł

3. Opłata za zmianę rynku notowań akcji.

6000 zł

1500 zł

4. Opłaty ryczałtowe.
4.1. Opłata za złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych lub instrumentów finansowych do obrotu giełdowego lub o zmianę rynku notowań.
4.2. Opłata za zmianę wartości nominalnej papierów wartościowych.

3000 zł
3000 zł

5. Opłaty roczne.
5.1. Opłata za notowanie akcji na rynku podstawowym.
5.2. Opłata za notowanie akcji na rynku równoległym.
5.3. Opłata za notowanie akcji na rynku wolnym.

0,02 proc. wartości rynkowej, nie mniej niż 12 000 zł i nie więcej
niż 60 000 zł
0,02 proc. wartości rynkowej, nie mniej niż 6000 zł i nie więcej niż
30 000 zł
3000 zł

W pierwszym roku notowań opłata roczna za notowanie wynosi 50 proc. opłaty zdefiniowanej w pkt 1.1, 1.2., 1.3.

Podstawa prawna:

ustawa z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, póz. 754
z póżn.zm.); ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, póz. 1037).
41

42

22

Szczegółowe warunki wprowadzania akcji do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży określone są w Szczegółowych zasadach obrotu
giełdowego uchwalonych uchwałą nr 252/2000 Zarządu Giełdy z póżn.zm.
Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 2 do Regulaminu Giełdy.
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inni o o b r o e i e g o s p o d a r c z y m
Mariusz Borys, Kredyty gospodarcze
oferowane przedsiębiorstwom - „Poradnik Gazety Prawnej"
nr 10, s. 11
Kredyt udzielany przez
bank może być wykorzystywany tylko zgod-

Przedsięblorcy
dominujący pod lupą

Kredyty gospodarcze
oferowane
przedsiębiorstwom

nie z celem określonym w zawartej umowie. To postanowienie
jest bardzo istotne,
gdyż ewentualna manipulacja może spowodować wypowiedzenie
umowy przez bank
przed terminem i inne
prawne sankcje. Jeśli
więc bank udziela kredytu na zakup majątku
trwałego w postaci
maszyn do produkcji,
to kredytobiorca nie
może zmienić celu finansowania i za te pieniądze kupić samochody dostawcze. Jeżeli bank udziela kredytu inwestycyjnego,
może zastosować kilka
form rozliczeń. Do najczęściej stosowanych
należą: bezpośrednia
zapłata za dostawę
przez bank, na podstawie przedłożonej faktury;
uruchomienie
środków na rachunek
bieżący kredytobiorcy
i zobowiązanie go do
dokonania rozliczenia

przez udokumentowanie płatności, np. w
ciągu 30 dni.

Grzegorz Majcherczyk, Organizowanie
i przeprowadzanie
przetargów na nieruchomości publiczne
- „Serwis Nieruchomości - Administracja i Zarządzanie"
nr 3, s. 12
Warunkiem uczestnictwa w przetargu osób fizycznych i prawnych
jest wpłacenie wadium
w terminie określonym
w ogłoszeniu o przetargu. Wysokość wadium
ustala właściwy organ
i nie może ono być niższe niż 5 proc. ceny wywoławczej oraz wyższe
niż 20 proc. tej ceny.
Z reguły właściwy organ ustala wadium

w gotówce, ale może
ono być także wnoszone w innych walorach,
min. w wekslach, obligacjach państwowych.
Cenę wywoławczą w
pierwszym przetargu
ustala się w wysokości
nie niższej niż wartość
nieruchomości. Określenia wartości nieruchomości publicznych
dokonują rzeczoznawcy
majątkowi, posiadający

uprawnienia zawodowe
w zakresie szacowania
nieruchomości nadane
w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Bogdan Serafin, Koniec świata małych
hurtowni - „Twój
Biznes" nr 10, s. 3

Polski handel hurtowy
rozwijał się bardzo bujnie w pierwszej połowie ubiegłego dziesięciolecia. Potem było
coraz gorzej. Dziś małe
hurtownie ledwie wiążą
koniec
z
końcem,

a wiele z nich już zamknięto. Nie wytrzymały konkurencji z handlowymi gigantami, takimi jak Makro czy Selgros, które sprzedają
towary w dużym wyborze i po niższych cenach. Część krajowych
hurtowników próbuje
z nimi konkurować •
często z powodzeniem
poprzez wspólne
działania
biznesowe
w branżowych lub regionalnych
zrzeszeniach
i
spółkach.
W handlu hurtowym,
podobnie jak w detalicznym, następuje koncentracja kapitału, obrotów i dochodów. Nie
widać szans na odwrócenie tego procesu.
Liczne, choć krótkotrwałe protesty polskich kupców nie zdołały go powstrzymać,

co najwyżej opóźniły
budowę kolejnych handlowych gigantów.

Ryszard Sadlik,
Ochrona wizerunku
jako dobra osobistego - „Gazeta Prawna" nr 27, s. 22
Do ochrony wizerunku
ma zastosowanie art.
24 § 1 k.c., według którego osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest
ono bezprawne.W razie
dokonanego naruszenia może ona także żądać, aby osoba, która

dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków,
w szczególności, aby
złożyła oświadczenie
odpowiedniej
treści
i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie
może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel
społeczny. Przy czym,
jeśli wskutek naruszenia dobra osobistego
została
wyrządzona
szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na
zasadach
ogólnych
(§ 2 art. 24 k.c.).
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w s k a ź n i k i ,

s t a w k

(stan prawny na 28 marca 2001 r.)
Opłatyw

Udzielenie zezwolenia domowi maklerskiemu lub udzielenie zezwolenia spółce, występującej z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podlega następującym opłatom:
1)za zezwolenie na oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej - równowartość w złotych 1000 euro,
2) za zezwolenie na nabywanie lub zbywanie papierów
wartościowych na cudzy rachunek - równowartość
w złotych 1000 euro,
3) za zezwolenie na nabywanie lub zbywanie papierów
wartościowych na własny rachunek celem realizacji
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego - równowartość w złotych 1000 euro,
4) za zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie - równowartość
w złotych 4500 euro,
5) za zezwolenie na doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi - równowartość w złotych
500 euro,
6) za zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych
służących do ich obsługi - równowartość w złotych 1000 euro,
7) za zezwolenie na pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie
na zagranicznych rynkach regulowanych - równowartość w złotych 4500 euro,
8) za zezwolenie na podejmowanie czynności zmierzających do doprowadzenia do objęcia lub nabycia
przez zleceniodawcę papierów wartościowych nie
dopuszczonych do publicznego obrotu oraz innych
czynności związanych z obrotem takimi papierami równowartość w złotych 2500 euro,
9) za zezwolenie na podejmowanie czynności związanych z obsługą towarzystw funduszy powierniczych
- równowartość w złotych 2500 euro,
10) za zezwolenie na obrót prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - równowartość w złotych 4500 euro,
11) za zezwolenie na dokonywanie czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi będącymi prawami, z których wynikają roszczenia o zawarcie
umów mających za przedmiot towary giełdowe w postaci rzeczy lub w których wysokość roszczeń pieniężnych określana jest w zależności od cen takich
rzeczy w obrocie na rynku towarów giełdowych równowartość w złotych 4500 euro,
12) za zezwolenie na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu papierami wartościowymi
dopuszczonymi do publicznego obrotu - równowartość w złotych 1500 euro.

24

W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa powy-
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żej, łączna wysokość pobieranych opłat nie może b]
wyższa niż równowartość w złotych 4500 euro.
Udzielenie podmiotowi zagranicznemu zezwolenia na T.
wieranie umów o świadczenie usług brokerskich lu
otwieranie rachunków papierów wartościowych, na r;
chunek innego podmiotu zagranicznego i na podstawi
udzielonego przez niego upoważnienia, podlega opłaci
w równowartości w złotych 3000 euro.
Udzielenie zezwolenia na przeniesienie papierów warte
ściowych dopuszczonych do publicznego obrotu, póz;
rynkiem regulowanym, podlega opłacie w równowartość
w złotych 1000 euro.
Zezwolenie na przeniesienie papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu, poza rynkierr
regulowanym, udzielone podmiotowi krajowemu lub
podmiotowi zagranicznemu, którego przedmiotem
działalności w kraju należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju .jest pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi na rynku regulowanym, przechowywanie lub rejestrowanie takich papierów, oraz w przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy kilku transakcji lub transakcji określonego rodzaju, podlega opłacie w równowartości
w złotych 3000 euro.
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych przez bank podlega opłacie w równowartości w złotych 4500 euro.
Udzielenie zezwolenia spółce prowadzącej giełdę lub regulowany rynek pozagiełdowy albo spółce wnioskującej
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności podlega następującym opłatom:
1) za zezwolenie na prowadzenie giełdy - równowartość
w złotych 4500 euro,
2) za zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego
- równowartość w złotych 4500 euro,
3) za zezwolenie na obrót na rynku regulowanym prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy - równowartość w złotych
4500 euro.
Udzielenie zezwolenia dla emitenta na obrót, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, na innym regulowanym rynku, papierami wartościowymi, które są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym lub rynku pozagiełdowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlega
opłacie w równowartości w złotych 4500 euro.
Wysokość opłat w złotych określana jest przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych, ustalanego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień poprzedzający datę złożenia wniosku albo zawiadomienia
o emisji.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Min;strów z 26 lutego 1998 r. w sprawie
opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 32, póz. 170
z późn.zm.).
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