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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy o obligacjach

(druk nr 1184)

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O OBLIGACJACH (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,

z późn. zm.)

Art. 2.
Obligacje mogą emitować:

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a
także spółki komandytowo-akcyjne,

<1a) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa,>

2) gminy, powiaty, województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego",
a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,

3) inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na
podstawie innych ustaw,

4) instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy
Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa,
lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące
działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające
stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji

- zwane dalej "emitentami".

Art. 23a.
1. Obligacje przychodowe mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia

swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta:
1) z całości albo z części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć,

które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji, lub
2) z całości albo z części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez

emitenta.
2. Emitentami obligacji przychodowych mogą być:

1) jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego,
miasto stołeczne Warszawa,
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<1a) Bank Gospodarstwa Krajowego, w szczególności w celu realizacji programów
rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.),

1b) Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna w celu realizacji przedmiotu
działalności, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o
Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz.
545 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143),>

2) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w których podmiot, o
którym mowa w pkt 1, posiada taką liczbę akcji albo udziałów, która zapewnia mu
więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników, o ile jedynym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie
potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności
publicznej,

3) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym
przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej
na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, związkiem
jednostek samorządu terytorialnego lub miastem stołecznym Warszawa i która
zadania te będzie wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności
obligacji,

4) spółka akcyjna, która na podstawie upoważnienia ustawowego lub na podstawie
koncesji albo zezwolenia wykonywać będzie zadania z zakresu użyteczności
publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz
utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej
przez okres równy okresowi zapadalności obligacji,

5) koncesjonariusz, o którym mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721,
Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124).

3. Z zastrzeżeniem art. 37b ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 5, uchwała o emisji
obligacji przychodowych powinna określać rodzaj i cel przedsięwzięcia, sposób
obliczenia przychodów z przedsięwzięcia, a także wskazywać, do jakiej części
przychodów z przedsięwzięcia lub majątku z przedsięwzięcia służy obligatariuszom
prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1. Uchwała o emisji obligacji może
wskazywać na więcej niż jedno przedsięwzięcie.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, powinny być umieszczone w treści obligacji
przychodowej.

5. Emitent obligacji przychodowych, poza obowiązkami określonymi w art. 10, udostępnia
dodatkowo obligatariuszom co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem
wypłaty świadczeń z obligacji, jednakże nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie
zawierające dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które wpłynęły na rachunek, o
którym mowa w art. 23b ust. 1, oraz o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz
emitentowi z tego rachunku w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń, a także
omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia oraz struktury kosztów ponoszonych
przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w tym okresie.
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6. Po wyemitowaniu obligacji przychodowych emitent obowiązany jest ogłosić w dwóch
dziennikach, w tym co najmniej jednym ogólnopolskim, łączną wysokość zadłużenia z
tytułu tych obligacji oraz wskazać przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1.

7. Emitent obligacji przychodowych nie może zbywać ani obciążać składników
majątkowych przedsięwzięcia, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonuje zbycia w ramach
prawidłowej gospodarki, nie powodując istotnego zmniejszenia wartości tego
przedsięwzięcia.

8. Wierzytelności tworzące przychody, do których pierwszeństwo przysługuje
obligatariuszom obligacji przychodowych, nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia
zastawem ani też przedmiotem cesji.

Art. 29.
<1.> Emitent może, a w przypadku zabezpieczenia emisji poręczeniem lub gwarancją

Skarbu Państwa jest obowiązany, gdy liczba nabywców obligacji jest wyższa niż 15,
przed rozpoczęciem emisji obligacji zawrzeć z bankiem umowę o reprezentację
obligatariuszy wobec emitenta, zwaną dalej "umową o reprezentację".

<2. W przypadku zabezpieczenia emisji obligacji, o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt
1a, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., poręczeniem lub gwarancją
Skarbu Państwa, gdy liczba nabywców obligacji jest wyższa niż 15, Bank
Gospodarstwa Krajowego, przed rozpoczęciem emisji obligacji, może zawrzeć
umowę o reprezentację.>

Art. 30.
[1. Bank, o którym mowa w art. 29, zwany dalej "bankiem-reprezentantem", pełni funkcję

przedstawiciela ustawowego obligatariuszy na zasadach określonych w ustawie oraz w
umowie o reprezentację.]

<1. Bank, o którym mowa w art. 29 ust. 1, zwany dalej „bankiem-reprezentantem”,
pełni funkcję przedstawiciela ustawowego obligatariuszy na zasadach określonych w
ustawie oraz w umowie o reprezentację.>

2. Przy wykonywaniu obowiązków wobec obligatariuszy bank-reprezentant powinien
działać z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.


