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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 582)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Akcjonariusz spółki prowadzącej giełdę, z wyjątkiem Skarbu Państwa, jest uprawniony

do wykonywania nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów tej spółki. W uzasadnionych
przypadkach Komisja może, na wniosek akcjonariusza, zezwolić na wykonywanie przez
akcjonariusza większej liczby głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Akcjonariusze spółki prowadzącej giełdę niebędący firmami inwestycyjnymi lub bankami
są uprawnieni łącznie do wykonywania nie więcej niż 50 % ogólnej liczby głosów.
Ograniczenie to nie dotyczy Skarbu Państwa oraz akcjonariusza, który otrzymał
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na wykonywanie co najmniej 20 % ogólnej liczby
głosów.

3. Szczegółowe zasady wykonywania prawa głosu określa statut spółki prowadzącej giełdę.
[4. Akcje spółki prowadzącej giełdę nie dają prawa do dywidendy w okresie, kiedy Skarb

Państwa jest uprawniony do wykonywania ponad 50 % ogólnej liczby głosów.]
[5. Przepisów ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę jest

spółką publiczną.]
<5. Przepisów ust. 1 i  2 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę jest

spółką publiczną.>

Art. 46.
1. Krajowy Depozyt działa w formie spółki akcyjnej.
2. Akcje Krajowego Depozytu mogą być wyłącznie imienne.
3. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być: spółki prowadzące giełdę, spółki

prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą
działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, jak również rozliczenia
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lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub
organizowania rynku regulowanego, z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego
lub państwa należącego do OECD, podlegające nadzorowi właściwego organu nadzoru
tego państwa.

[4. Akcje Krajowego Depozytu nie dają prawa do dywidendy.]
5. W sprawach dotyczących sprawozdań zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki,

planów działalności i planów finansowych Krajowego Depozytu, sprawozdania z
działalności systemu rekompensat, o którym mowa w art. 146 ust. 1, regulaminów, o
których mowa w art. 50 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 134 ust. 1, oraz innych regulacji
Krajowego Depozytu wydawanych na podstawie tych regulaminów, zarząd lub rada
nadzorcza Krajowego Depozytu zasięga opinii zespołu doradczego, składającego się z:

1) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających
podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o nadzorze;

2) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających
podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o nadzorze;

3) 2 przedstawicieli izb gospodarczych, o których mowa w art. 92 ust. 1;
4) 2 przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 51 ust. 3 i 4;
5) 1 przedstawiciela każdej ze spółek prowadzących rynek regulowany.

6. Zespół doradczy może, z własnej inicjatywy, wydawać i przedstawiać zarządowi lub
radzie nadzorczej Krajowego Depozytu opinie w sprawach, o których mowa w ust. 5.


