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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych

(druk nr 937)

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 2009 r. Nr 185,

poz. 1439)

Art. 37.
1. Papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie członkowskim, dla którego

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, mogą być przedmiotem oferty
publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego
organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta:

1) dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie prospektu emisyjnego
dotyczącego tych papierów wartościowych oraz wskazującego zakres informacji:

a) objętych przez organ nadzoru zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w
prospekcie emisyjnym lub

b) niezamieszczonych w prospekcie emisyjnym ze względu na specyfikę
działalności emitenta, jego formy prawnej lub papierów wartościowych albo
inne uzasadnione okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści
prospektu

- wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia lub niezamieszczenia;
[2) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i zaktualizowanego

zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z jego tłumaczeniem na
język polski lub polski i angielski, według wyboru emitenta lub wprowadzającego,
wraz z tłumaczeniem na język polski części prospektu emisyjnego zawierającej
podsumowanie informacji w nim zamieszczonych.]

<2) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i
zaktualizowanego zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z
jego tłumaczeniem na język polski lub angielski, według wyboru emitenta lub
wprowadzającego, wraz z tłumaczeniem na język polski części prospektu
emisyjnego zawierającej podsumowanie informacji w nim zamieszczonych.>
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2. (uchylony).
3. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości

prospekt emisyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządzony w języku polskim lub
angielskim, według wyboru emitenta lub wprowadzającego. W przypadku prospektu
emisyjnego sporządzonego w języku angielskim, emitent lub wprowadzający ma
obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym,
dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego
sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzone w języku polskim.

4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może
nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów, o których mowa w
ust. 1.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do aneksów, o których mowa w art. 51 ust. 1,
zatwierdzanych przez organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta. W przypadku
nieotrzymania przez Komisję dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie
przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta aneksu odnoszącego
się do znanego Komisji zdarzenia, które mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę
papieru wartościowego, Komisja powinna zwrócić się do tego organu nadzoru o podjęcie
odpowiednich działań w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

6. Przepisy art. 24 w zakresie sposobu i terminu publikacji szczegółowych warunków oferty
publicznej, art. 45 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48-50, art. 51 ust. 5, art.
51a oraz art. 52 i 53 stosuje się odpowiednio.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do emitenta z siedzibą w państwie niebędącym
państwem członkowskim, który wskazał państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita
Polska jako państwo macierzyste.


