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W związku z Pana pismem z dnia 15 września 2014 r., sygn. GMS~ WP-173-203/14 

poniżej przedstawiam opinię Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "UKNF") do 

rządowego projektu ustawy o obligacjach. 

l) uwaga do art. 22 

UKNF podczas prac uzgodnieniowych prowadzonych w związku z ustawą o obligacjach 

proponował uzależnienie emisji obligacji wieczystych od zgody organu podejmującego 
.. 

decyzję o podziale zysku. Emisja obligacji wieczystych stanowi, co do zasady permanentne 

obciążenie wyniku finansowego emitenta. W ocenie UKNF instytucja obligacji wieczystej 

kreować będzie po stronie zarządu emiterita (lub innego organu uprawnionego pod podjęcia 

decyzji o emisji obligacji) niemal dowolną możliwość kształtowania struktury kapitałowej 

emitenta, "wieczyście" obciążając jego przyszłe zyski. Takie ukształtowanie instytucji 

obligacji wieczystej funkcjonalnie zbliża ją do instytucji akcji niemej, z tą jednak różnicą, że 

do obligacji wieczystej zastosowania nie znajdzie art. 346 Kodeksu spółek handlowych 

zakazujący pobierania akcjonariuszom odsetek od wniesionych wkładów, jak również od 

posiadanych akcji. Mając na uwadze powyższe, celowym jest uzależnienie emisji obligacji 

wieczystych od zgody organu emitenta, podejmującego decyzję w sprawie podziału zysku, 

bowiem jak wskazano wcześniej, emisja obligacji wieczystych będzie stanowiła trwałe 

obciążenie zysku emitenta. 

• ................ , .... ,. l .,~ -----·--·l ......... ,..,., .... . 



2) uwaga do art. 7 oraz 65 ust. l 

UKNF podczas konferencji uzgodnieniowej zgłosił propozycję, aby część postanowień 

warunków emisji mogła zostać zmieniona jedynie poprzez równoczesną zgodę emitenta i 

wszystkich obligatariuszy (brak możliwości zmiany niektórych postanowień przez uchwałę 

zgromadzenia obligatariuszy i zgodę emitenta). Urząd wskazuje, że poprzez nabycie obligacji 

pomiędzy emitentem i obligatariuszem dochodzi do zawarcia umowy funkcjonalnie zbliżonej 

do umowy pożyczki. Podobnie jak pożyczkodawca, obligatariusz zaciąga zobowiązanie w 

imieniu własnym, nie występuje (tak jak akcjonariusz), jako członek zgromadzenia 

obligatariuszy. Trudno zatem przyjąć, że indywidualnie ustalone postanowienia warunków 

emisji można by zmienić w wyniku decyzji podjętej przez pozostałych obligatariuszy. 

Powyższa uwaga nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do najistotniejszych 

postanowień warunków emisji. 

Dodatkowo, obecne brzmienie ustawy może zostać wykorzystane przez nierzetelnych 

emitentów do pozyskania taniego finansowania. Z łatwością można wyobrazić sobie sytuację, 

w której emitent oferuje inwestorom obligacje na bardzo korzystnych warunkach, 

równocześnie kierując część emisji do "zaprzyjaźnionego" podmiotu (niebędącego 

podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości). Następnie po dojściu emisji 

do skutku, przy pomocy w/w podmiotu, zmienia warunki emisji na niekorzyść obligatariuszy. 

W związku z powyższym Urząd podtrzymuje swoją uwagę, zgodnie z którą najważniejsze 

postanowienia warunków emisji mogłyby być zmieniane jedynie w wyniku porozumień 

zawartych pomiędzy emitentem a obligatariuszami. 

W przypadku nieuwzględnienia uwagi . o której mowa powyżej, UKNF postuluje 

wprowadzenie instytucji wezwań na obligacje - odpowiedni projekt przepisów został 

przesłany do Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie to, pozwalałoby na wykupienie obligacji 

posiadanych przez obligatariuszy, niegodzących się na zmianę warunków emisji. 

Podkreślenia wymaga fakt, że instytucja wykupu obligacji posiadanych przez w/w 

obligatariuszy, przysługująca emitentowi oraz obligatariuszom popierającym zmianę 

warunków emisji, kreowałaby jedynie prawo do wykupu obligacji, nie obowiązek. W ocenie 

UKNF proponowane rozwiązanie godzi z jednej strony potrzebę ochrony obligatariuszy przed 

zmianą przysługujących im praw, przeprowadzoną wbrew ich woli, z koniecznością 

umożliwienia emitentowi i pozostałym obligatariuszom zmiany warunków emisji. UKNF 

zwraca równocześnie uwagę, ż,! nawet przepisy Kodeksu spółek handlowych, na których 

wzorowanych jest wiele rozwiązań prawnych nowego projektu ustawy o obligacjach, chronią 
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prawa akcjonariuszy mniejszościowych w sytuacji, w której większościowi akcjonariusze 

mogliby dążyć do ograniczenia przysługujących im praw: (i) art. 353 KSH - maksymalna 

wysokość dywidendy dla akcjonariusza posiadającego akcje uprzywilejowane; (ii) art. 359 

KSH - obowiązek wypłaty wynagrodzenia w przypadku przymusowego wykupu akcji; (iii) art 

385 KSH- głosowanie grupami nad wyborem członków rady nadzorczej; (iv) art. 415 KSH

zgoda wszystkich zainteresowanych akcjonariuszy na zmianę statutu powodującą zwiększenie 

świadczeń akcjonariuszy albo uszczuplających prawa przyznane im osobiście; (v) art. 416 

KSH- obowiązek wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę 

przedmiotu działalności; (vi) art. 419 KSH - głosowanie w grupach w przypadku zmian 

dotyczących akcji uprzywilejowanych; (vii) art. 433 KSH- wyłączenie prawa poboru; (viii) 

art. 511 KSH - zachowanie uprawnień osób uprzywilejowanych w przypadku przejęcia 

spółki; (ix) art. 516, 541, 565 KSH- prawo żądania wykupienia akcji w przypadku przejęcia, 

podziału, przekształcenia. 

W pozostałym zakresie UKNF nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego projektu ustawy. 
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