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Szanowny Panie Marszałku,  

 

W związku z toczącymi się pracami senackimi, działając w imieniu Stowarzyszenia 

Emitentów Giełdowych (dalej: SEG), zrzeszającego ponad 200 spółek giełdowych, 

odpowiadających za ponad 80% kapitalizacji spółek krajowych notowanych na 

warszawskiej giełdzie, proszę o zapoznanie się z poniższą argumentacją i rozważenie 

wprowadzenia stosownych zmian do ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142). 

 

Uchwalona przez Sejm i przekazana w dniu 5 czerwca 2020 r. do rozpatrzenia przez 

Senat ww. ustawa, przewiduje w artykule 57 wprowadzenie do ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (dalej: ustawa) administracyjnej kontroli 

akcjonariatu spółek publicznych. Procedurze tej miały by być poddane wszystkie spółki 

publiczne, posiadające przychody powyżej 10 mln euro, niezależnie od reprezentowanej 

przez nie branży. W opinii SEG, objęcie tą procedurą spółek publicznych należy uznać za 

regulację nadmiarową oraz niewynikającą z celów, które wskazane są w art. 12b ustawy. 

Wobec powyższego SEG postuluje wykreślenie z projektowanego art. 12d ustawy, całego 

ustępu 1. Po dokonaniu tej zmiany spółki publiczne z branż newralgicznych dalej będą 

podlegały ochronie przed niepożądanym przejęciem, gdyż w stosunku do nich będą 

stosowane regulacje art. 12d pkt 2 i 3 ustawy. 

 

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż przejęcia spółek giełdowych są już obecnie 

przedmiotem daleko idących uregulowań mających na celu zapewnienie, iż proces taki 

odbywa się po możliwie sprawiedliwej cenie. Ocena realizacji tego celu jak też formalno-

prawna weryfikacja procesu przejmowania spółek giełdowych poddane są nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności związane z COVID-

19, w ramach istniejącego mechanizmu należałoby rozważyć np. wprowadzenie przepisu 

uzależniającego cenę przejęcia spółek giełdowych nie tylko od średniej ceny notowań ich 

akcji z ostatnich 3 i 6 miesięcy (jak to jest obecnie), kiedy wpływ koronawirusa na 

wycenę może być bardzo istotny, ale też ze średnią ceną rynkową z ostatnich kilku lat, 

na którą wpływ COVID-19 będzie już niewielki. W załączeniu przekazuję propozycję 

zmian ustawowych realizujących powyższy cel.  

 

 

Z poważaniem,  

 

 

 

 

Załącznik – projekt zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (jak w piśmie). 
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