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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(druk nr 584)

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. Nr

124, poz. 1151, z późn. zm.)

Art. 35.
1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w

drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo przekroczenie 10 % głosów na
walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany
każdorazowo zawiadomić o tym organ nadzoru nie później niż 30 dni przed nabyciem
albo objęciem, wraz ze wskazaniem liczby nabywanych albo obejmowanych akcji lub
praw z akcji.

[2. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w
drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo przekroczenie odpowiednio 20
%, 33 %, 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest
obowiązany każdorazowo zawiadomić organ nadzoru o zamiarze nabycia albo objęcia.
Podmiot, który zamierza podjąć inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powodujące, że krajowy
zakład ubezpieczeń stanie się jego podmiotem zależnym, obowiązany jest każdorazowo
zawiadomić o tym zamiarze organ nadzoru. Podmiot dokonujący zawiadomienia
przekazuje również informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez
podmioty zależne lub w drodze porozumień akcjach lub prawach z akcji krajowego
zakładu ubezpieczeń, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych
przez ten podmiot porozumieniach, stanach faktycznych i prawnych pozwalających innym
podmiotom na wykonywanie praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub
podejmowanie działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.]

<2. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne
lub w drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego
zakładu ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo przekroczenie
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odpowiednio 20%, 331/3%, 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w
kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić organ nadzoru o
zamiarze nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza podjąć inne działania, o
których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, powodujące, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się jego
podmiotem zależnym, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze
organ nadzoru. Podmiot dokonujący zawiadomienia przekazuje również informację
o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w drodze
porozumień akcjach lub prawach z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, jak
również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot
porozumieniach, stanach faktycznych i prawnych pozwalających innym podmiotom
na wykonywanie praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub podejmowanie
działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.>

2a. Jeżeli wskutek nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, o którym mowa w ust. 2, albo
wskutek podjęcia innych działań określonych w ust. 2, krajowy zakład ubezpieczeń
stałby się podmiotem zależnym lub podmiotem, w którym posiadany byłby znaczący
udział kapitałowy:

1) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmy
inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub

2) podmiotu dominującego zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji
kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, lub

3) osoby fizycznej lub prawnej posiadającej znaczący udział kapitałowy w instytucji
kredytowej lub firmie inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej

- zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera odpowiednią informację w tym
zakresie, wskazującą w szczególności podmioty, w stosunku do których krajowy zakład
ubezpieczeń stałby się podmiotem zależnym lub podmiotem, w którym posiadałyby one
znaczący udział kapitałowy.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, organ nadzoru występuje na piśmie do
właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie
informacji dotyczących nadzorowanego przez ten organ zakładu ubezpieczeń, zakładu
reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, założycieli, akcjonariuszy lub
udziałowców tych podmiotów, podmiotów dominujących w stosunku do tych podmiotów
lub osób fizycznych lub prawnych posiadających znaczący udział kapitałowy w tych
podmiotach celem ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 4.

3. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zgłosić sprzeciw co do nabycia albo objęcia
akcji lub praw z akcji albo co do podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się
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podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie. W przypadku gdy organ
nadzoru nie zgłasza sprzeciwu, może, w drodze decyzji, ustalić maksymalny termin
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo podjęcia innych działań, o których mowa
w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład
ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie.

3a. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest
przedstawić wraz z zawiadomieniem dowody, w tym przekazać dokumenty, wskazujące,
że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu zgodnie z ust. 4.
Termin 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia złożenia zawiadomienia
wraz z przedstawieniem dowodów, w tym przekazaniem dokumentów, zgodnie ze
zdaniem poprzedzającym, i innych informacji wymaganych przepisami ustawy, a w
przypadku gdy przepisy wymagają wystąpienia przez organ nadzoru o informacje do
właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej - od dnia
przekazania informacji przez właściwy organ nadzoru państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.

4. Organ nadzoru może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, jeżeli nabywający albo
obejmujący akcje albo podejmujący inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy, o której mowa w ust. 2, wskutek których krajowy zakład ubezpieczeń stanie się
podmiotem zależnym tego podmiotu, nie wykaże, że:

1) daje rękojmię prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń w sposób
należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych
lub uprawnionych z umów ubezpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym mowa w ust.
2, do dnia nabycia włącznie, środki przeznaczone na nabycie albo objęcie akcji lub
praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub na podjęcie innych działań, o
których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że
krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z kredytu
lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;

3) wpłaty na akcje lub na podjęcie innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń
stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł.

5. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez
podmiot zależny uważa się za nabycie albo objęcie przez podmiot dominujący.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, gdy podmiotem dominującym jest Skarb Państwa.
7. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji z naruszeniem warunków, o

których mowa w ust. 1 lub 2, albo w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez organ
nadzoru, albo w przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji po wyznaczonym
przez organ nadzoru maksymalnym terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z
akcji, z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu.

7a. W przypadku podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której
mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem
zależnym podmiotu podejmującego te działania, z naruszeniem warunków, o których
mowa w ust. 2, albo w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez organ nadzoru albo
podjęcia tych działań po wyznaczonym przez organ nadzoru maksymalnym terminie na
podjęcie tych działań, członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń powołani
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przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami
pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w
czynnościach z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń. W przypadku gdy
nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot
dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia podjęcia przez podmiot
dominujący innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust.
2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stał się podmiotem zależnym podmiotu
podejmującego te działania.

8. Uchwały walnego zgromadzenia krajowego zakładu ubezpieczeń podjęte z naruszeniem
ust. 7, a także czynności z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń
podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem ust. 7a są nieważne.

9. Przepisy ust. 1-7 nie naruszają przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, oraz przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

10. Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń, w trybie ust. 1-7, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu
krajowy zakład ubezpieczeń, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy.

Art. 36.
[1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji

krajowego zakładu ubezpieczeń, ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze
zbycia organ nadzoru, jeżeli w wyniku zbycia jego udział w liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10%, 20%, 33%,
50%.]

<1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji
krajowego zakładu ubezpieczeń, ma obowiązek każdorazowo powiadomić o
zamiarze zbycia organ nadzoru, jeżeli w wyniku zbycia jego udział w liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej
10%, 20%, 331/3%, 50%.>

2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez
podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy podmiotem dominującym jest Skarb Państwa.
4. (103) Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) oraz przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

5. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, w trybie ust.
1-3, jest obowiązany poinformować o zbyciu krajowy zakład ubezpieczeń, którego
zbycie dotyczy.
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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. Nr 184, poz. 1539, z

późn. zm.)

Art. 69.
[1. Kto:

1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął
odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej
ogólnej liczby głosów

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w
terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w
przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na
rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia
transakcji.]

<1. Kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75%

albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo

90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału
osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo
90% lub mniej ogólnej liczby głosów

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później
niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału
w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej
dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w
transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.>

1a. Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą
rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej.

2. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powstaje również w
przypadku:

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co
najmniej:

a) 2 % ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,
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b) 5 % ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do
obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a;

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

3. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w
przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji
zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie
głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub
przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych
obowiązków.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy

zawiadomienie;
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów;

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów;

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego
udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem
lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje spółki;

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
4a. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje

różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać także
informacje określone w ust. 4 pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

4b. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzone w języku angielskim.
5. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany,
poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.


