
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 maja 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy
o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy

o nadzorze nad rynkiem finansowym

(druk nr 889)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

UWAGA: pkt 1-28 pominięto
29) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim - podmiot

dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem
zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia
udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji finansowej z
siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie jest podmiotem zależnym w
stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

<29a) spółka zarządzająca – spółkę zarządzającą w rozumieniu ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,>

30) unijna instytucja dominująca - instytucję dominującą w państwie członkowskim,
która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku
krajowego, lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa
członkowskiego,

31) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym - podmiot dominujący w
holdingu finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem zależnym
w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego, lub instytucji finansowej
z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego.

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a) oraz w
pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym,
wchodzącym w skład holdingu.

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw
niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 11.
1. Do określonych w ustawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie

udzielenia zgody stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

2. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie:
1) wyrażenia oceny,
2) zezwolenia,
3) zgody,
4) nakazania bankowi zmiany lub rozwiązania umowy,

<4a) zakazania wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego lub
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego,>

5) nakazania sprzedaży akcji w oznaczonym terminie,
6) odmowy przesłania właściwym władzom nadzorczym państwa goszczącego

zawiadomienia,
7) odmowy powiadomienia właściwych władz nadzorczych państwa goszczącego,
8) zakazania instytucji finansowej prowadzenia działalności na terenie państwa

goszczącego,
9) nakazania bankowi wstrzymania wypłat z zysku,

10) nakazania wstrzymania tworzenia nowych jednostek organizacyjnych banku,
oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej,

11) zawieszenia w czynnościach członków zarządu banku lub instytucji finansowej,
12) ograniczenia zakresu działalności banku, oddziału banku zagranicznego lub oddziału

instytucji kredytowej,
13) nałożenia kary finansowej na bank, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji

kredytowej lub instytucję finansową,
14) likwidacji banku lub oddziału banku zagranicznego,
15) określenia zakresu uprawnień likwidatora lub innej osoby wyznaczonej przez

właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego do przeprowadzenia likwidacji
instytucji kredytowej,

16) odwołania członka zarządu banku,
17) nałożenia na członków zarządu banku lub instytucji finansowej oraz na władze

oddziału instytucji kredytowej kary pieniężnej,
18) zakazania udzielania lub ograniczenia udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych

akcjonariuszom (członkom) oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i pracownikom
banku,

19) żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
20) zobowiązania banku do zwiększenia funduszy własnych, o którym mowa w art.

138a,
21) nałożenia na bank dodatkowego wymogu kapitałowego,
22) ustanowienia i odwołania kuratora,
23) ustanowienia zarządu komisarycznego,
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24) przejęcia banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego,
25) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku państwowego,
26) odwołania likwidatora banku wyznaczonego przez bank,
27) zawieszenia działalności banku
- mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych i podlegają natychmiastowemu
wykonaniu.

3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, termin wydania określonych w niej opinii wynosi 30
dni.

[Art. 25.
1. Osoba zamierzająca bezpośrednio lub pośrednio objąć lub nabyć akcje banku jest

obowiązana wystąpić każdorazowo z wnioskiem o wydanie przez Komisję Nadzoru
Finansowego zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu, jeżeli
w wyniku objęcia lub nabycia akcji osiągnęłaby lub przekroczyła próg 10 %, 20 %, 25 %,
33 %, 50 %, 66 % i 75 % głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku gdy statut
banku przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji co do prawa głosu, wniosek
powinien również dotyczyć wydania zezwolenia na udział w kapitale zakładowym w
wysokości odpowiadającej wielkościom określonym w zdaniu pierwszym i
odpowiadającej mu liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń.

2. Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osoby, która po
uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie prawa głosu na
walnym zgromadzeniu na poziomie określonym w zezwoleniu, w wyniku zbycia akcji lub z
innej przyczyny, utraciła prawo do wykonywania prawa głosu na tym poziomie.

3. Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także zastawnika i
użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni
uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.

4. Komisja Nadzoru Finansowego, udzielając zezwolenia, może określić w jego treści
warunek, że nieprzekroczenie określonego progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu
w terminie wskazanym w zezwoleniu powoduje jego wygaśnięcie.

5. W przypadku gdy zezwolenie dotyczy podmiotu dominującego obejmującego lub
nabywającego akcje pośrednio, obejmuje ono także podmioty zależne, w tym podmiot
obejmujący lub nabywający akcje bezpośrednio.

6. Osoba, która objęła lub nabyła akcje banku, jest każdorazowo obowiązana niezwłocznie
powiadomić o tym bank, którego akcje nabyła lub objęła, jeżeli stanowią one wraz z
akcjami objętymi lub nabytymi wcześniej pakiet powodujący osiągnięcie lub
przekroczenie progu 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 % i 75 % głosów na
walnym zgromadzeniu. Bank przesyła Komisji Nadzoru Finansowego powiadomienie w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku gdy statut banku przewiduje
uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji co do prawa głosu, powiadomienie powinno
również dotyczyć udziału w kapitale zakładowym w wysokości określonej w zdaniu
pierwszym i odpowiadającej mu liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń.

7. Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli wpływ osoby
zamierzającej objąć lub nabyć akcje może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i
stabilnego zarządzania bankiem lub gdy środki przeznaczone na nabycie akcji pochodzą z
pożyczki, kredytu lub źródeł nieudokumentowanych, lub gdy przepisy prawa
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obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tej osoby uniemożliwiają Komisji
Nadzoru Finansowego wykonywanie efektywnego nadzoru.

8. Przepisy ust. 1-3 i 5-7 stosuje się odpowiednio do sytuacji, w których następuje zmiana w
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku zmiany statutu banku lub w
następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Akcjonariusz występuje z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 1, do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 30 dni od powzięcia
informacji o zmianie statutu lub wygaśnięciu uprzywilejowania akcji.

9. Osoba zamierzająca zbyć pakiet akcji:
1) uprawniający do wykonywania ponad 10 % głosów na walnym zgromadzeniu,
2) w wyniku zbycia którego pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji będzie uprawniał do

wykonywania mniej niż 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66% i 75 % głosów na
walnym zgromadzeniu

- jest obowiązana powiadomić o swoim zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego.
10. W przypadku gdy statut banku przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji co do

prawa głosu, powiadomienie, o którym mowa w ust. 9, powinno również dotyczyć udziału
w kapitale zakładowym w wysokości określonej w tym przepisie i odpowiadającej mu
liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń.]

<Art. 25.
1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub

prawa z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo
przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany
każdorazowo zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze ich nabycia
albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się
podmiotem dominującym banku krajowego w sposób inny niż przez nabycie albo
objęcie akcji lub praw z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej większość
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo
zawiadomić o tym zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego.

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym banku krajowego albo
pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji banku
krajowego uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który
bezpośrednio staje się podmiotem dominującym banku krajowego albo nabywa lub
obejmuje akcje lub prawa z akcji banku krajowego bezpośrednio, jak również
podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem
dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym banku
krajowego albo posiada akcje lub prawa z akcji banku krajowego.

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego lub

stać się podmiotem dominującym banku krajowego, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem
dominującym;

2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego lub stać
się podmiotem dominującym banku krajowego, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
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1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek
handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;

2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach
określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub
praw z akcji banku krajowego, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w
następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa
głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji banku krajowego w liczbie
zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym w wyniku dziedziczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje
przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania
uprawnień podmiotu dominującego wobec banku krajowego. Przepisy art. 25a –
25n stosuje się odpowiednio.

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Przepisy ust. 1 – 6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub

więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie
prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień
podmiotu dominującego banku krajowego.

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie
składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji banku
krajowego dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom
maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium innego państwa
członkowskiego, w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, o której mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, jeżeli:

1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie bankiem
krajowym oraz

2) akcje banku krajowego zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo
objęcia.>

<Art. 25a.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, przekazuje

wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio
akcjach lub prawach z akcji banku krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jak
również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot
porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub
prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji banku
krajowego lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego banku krajowego.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji
zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na
istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub



- 6 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku
regulowanym – stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
1) zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, firmą

inwestycyjną lub spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na
wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku
do zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy
inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, które uzyskały zezwolenie na
wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w
szczególności nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji
kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, o których mowa w pkt 2;
jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera
stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Art. 25b.
1. Podmiot, składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, przedstawia

wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu
banku krajowego – o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w
tym zakresie;

2) identyfikacji banku krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1;
3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej
działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej
przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający
zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności
jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak
również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych,
mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w
świetle kryteriów określonych w art. 25h ust. 2 oraz osób, o których mowa
w pkt 1;

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowań w sprawie o
przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na
ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w
art. 25h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu
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zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań
związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;

8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 25
ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym banku krajowego, a w
szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu banku krajowego, związanych z tym udziałem uprawnień,
sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji,
zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu
z innymi podmiotami;

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności banku krajowego, w szczególności w zakresie planów
marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i
zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 25h ust. 3.

2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje
w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do
podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością,
jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją
kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, domem maklerskim,
firmą inwestycyjną lub spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na
wykonywanie działalności w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie
wykazana w zawiadomieniu.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu
przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu
podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie bankiem krajowym.

Art. 25c.
1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim

lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 25d.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie
przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie
lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne
oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 25e.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, mający miejsce

zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany
jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w
toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.
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2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku
postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z
wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O
skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja Nadzoru Finansowego
informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.

Art. 25f.
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
jest podmiotem, o którym mowa w art. 25a ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja Nadzoru
Finansowego występuje na piśmie do właściwych władz nadzorczych o przekazanie
informacji w zakresie określonym w art. 25h ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi
przesłanka, o której mowa w art. 25h ust. 1 pkt 3.

Art. 25g.
1. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego
otrzymanie.

2. W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone
do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja Nadzoru Finansowego
wzywa podmiot składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w
wyznaczonym terminie.

3. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub
dokumentów stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.

4. Komisja Nadzoru Finansowego, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia
i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający
zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie
sprzeciwu, o której mowa w art. 25h ust. 1.

5. Komisja Nadzoru Finansowego może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu
na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot
składający zawiadomienie o przekazanie dodatkowych niezbędnych informacji lub
dokumentów w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania,
a w przypadku gdy:

1) miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie
znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad
nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim
lub

2) podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi
ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi
bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego

– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub
dokumentów.

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu
terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania
do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu
terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.
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7. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania informacji lub
dokumentów przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ust. 5,
Komisja Nadzoru Finansowego potwierdza, w formie pisemnej, ich otrzymanie.

8. W przypadku kolejnych wezwań Komisji Nadzoru Finansowego do przekazania
dodatkowych informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania
informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują
zawieszenia biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 25h.
1. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia

albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym
banku krajowego, jeżeli:

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie
braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i
informacji;

2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem
krajowym, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie
na bank krajowy lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu
składającego zawiadomienie.

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja
Nadzoru Finansowego bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie
zabezpieczający interesy klientów banku krajowego oraz zapewniający
bezpieczeństwo środków gromadzonych w banku krajowym;

2) osoby, które będą kierować działalnością banku krajowego dają rękojmię
prowadzenia spraw banku w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów
banku i zapewniający bezpieczeństwo środków gromadzonych w banku oraz
posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe;

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego
zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów
inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego
zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową banku krajowego;

4) zapewni przestrzeganie przez bank krajowy wymogów ostrożnościowych
wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, norm
płynności, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że
struktura grupy, której bank stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie
efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi
władzami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych władz;

5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że bank krajowy stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem
terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub
praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się
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podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia
przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z
wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego
uwzględnia w szczególności złożone w związku z postępowaniem zobowiązania
podmiotu dotyczące banku krajowego lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.

4. Komisja Nadzoru Finansowego może, w terminie określonym w art. 25i ust. 1,
wydać decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli
stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja Nadzoru Finansowego może
ustalić termin nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień
podmiotu dominującego banku krajowego.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek
podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 25i.
1. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym

mowa w art. 25h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w
przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja
została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Art. 25j.
Podmiot składający zawiadomienie może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem,
jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w
terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 25i ust. 1, albo jeżeli przed upływem
tego terminu Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję o stwierdzeniu braku
podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 25k.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu
termin, o którym mowa w art. 25i ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji Nadzoru
Finansowego doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 25l.
1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:

1) z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 albo
2) pomimo zgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu, o którym

mowa w art. 25h ust. 1, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję Nadzoru Finansowego do

zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 25h ust. 1, albo
4) po wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego terminie na nabycie albo

objęcie akcji lub praw z akcji, o którym mowa w art. 25h ust. 5
– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 25m.
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2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego banku krajowego:
1) z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 albo
2) w przypadku zgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu, o

którym mowa w art. 25h ust. 1, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję Nadzoru Finansowego do

zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 25h ust. 1, albo
4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 25h ust. 5

– członkowie zarządu banku krajowego powołani przez podmiot dominujący lub
będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze
funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu
reprezentacji banku krajowego; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy
członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu
jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu
dominującego banku krajowego, z zastrzeżeniem art. 25m.

3. Uchwały walnego zgromadzenia banku krajowego podjęte z naruszeniem przepisu
ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów
oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego
zgromadzenia przysługuje również Komisji Nadzoru Finansowego. Przepis art. 425
Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

4. Czynności z zakresu reprezentacji banku krajowego podejmowane z udziałem
członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2 są nieważne. Przepis art. 58 § 3
Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja Nadzoru Finansowego może,
w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji banku krajowego w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja
Nadzoru Finansowego może nałożyć na akcjonariusza banku krajowego karę
pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, ustanowić w banku krajowym zarząd
komisaryczny lub uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o
likwidacji banku. Przepisy art. 145, art. 147 ust. 3 i art. 153 – 156 stosuje się
odpowiednio.

Art. 25m.
W przypadku gdy wymagają tego interesy klientów banku krajowego, a wnioskodawca
wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 25h ust. 1 pkt 3, Komisja
Nadzoru Finansowego może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze
decyzji, wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego banku
krajowego, uchylić zakazy, o których mowa w art. 25l ust. 1 lub 2. Do wniosku
wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 25b ust. 1.

Art. 25n.
1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem

krajowym, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał
bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na
poziomach określonych w art. 25 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio
podmiotem dominującym banku krajowego lub z uwagi na możliwy wpływ tego
podmiotu na bank, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie
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dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 25h ust. 3, Komisja Nadzoru
Finansowego może, w drodze decyzji, zakazać wykonywania prawa głosu z akcji
banku krajowego posiadanych przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień
podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny, czy
zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 25h ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.

2. Uchwała walnego zgromadzenia banku krajowego jest nieważna, jeżeli przy jej
podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja
Nadzoru Finansowego wydała decyzję, o której mowa w ust. 1, chyba że uchwała
spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia
głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały przysługuje również Komisji Nadzoru Finansowego. Przepis art. 425
Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego wydała na podstawie ust. 1 decyzję w
przedmiocie zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art.
25l ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru
Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym
terminie.

5. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 4, Komisja
Nadzoru Finansowego, może nałożyć na akcjonariusza banku krajowego karę
pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, ustanowić w banku krajowym zarząd
komisaryczny lub uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o
likwidacji banku. Przepisy art. 145, art. 147 ust. 3 i art. 153 – 156 stosuje się
odpowiednio.

6. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja Nadzoru
Finansowego uchyla decyzję wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności
uzasadniające wydanie tej decyzji.

7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 25
ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia, o którym mowa w tym
przepisie.

Art. 25o.
Podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio nabył albo objął akcje lub prawa z akcji
banku krajowego, jeżeli stanowią one wraz z akcjami nabytymi albo objętymi wcześniej
pakiet zapewniający osiągnięcie lub przekroczenie progu 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, jednej
trzeciej, 50 %, 66 % i 75 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, albo stał się
podmiotem dominującym banku krajowego, jest każdorazowo obowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym ten bank. Bank przesyła Komisji Nadzoru Finansowego
powiadomienie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku gdy statut
banku krajowego przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji co do prawa
głosu, powiadomienie powinno również dotyczyć udziału w kapitale zakładowym w
wysokości odpowiadającej wielkościom określonym w zdaniu pierwszym i
odpowiadającej mu liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń. Przepisy art. 25 ust. 2 –
7 stosuje się odpowiednio.
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Art. 25p.
Podmiot, który zamierza bezpośrednio lub pośrednio zbyć pakiet akcji banku
krajowego:

1) uprawniający do wykonywania ponad 10 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu,

2) w wyniku zbycia którego pozostały w jego posiadaniu pakiet akcji będzie
uprawniał do wykonywania mniej niż 10 %, 20 %, jednej trzeciej i 50 %
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

– jest obowiązany powiadomić o swoim zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego. W
przypadku gdy statut banku krajowego przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie
akcji co do prawa głosu, powiadomienie powinno również dotyczyć udziału w kapitale
zakładowym w wysokości odpowiadającej wielkościom określonym w zdaniu pierwszym
i odpowiadającej mu liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń; przepisy art. 25 ust. 2
– 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 25r.
Obowiązek, o którym mowa w art. 25o i 25p, stosuje się odpowiednio w przypadku
nabycia i zbycia obligacji zamiennych na akcje banku krajowego, kwitów
depozytowych, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo
lub obowiązek nabycia akcji banku krajowego.

Art. 25s.
Przepisy art. 25 – 25r stosuje się odpowiednio do banków spółdzielczych będących
spółdzielniami osób prawnych, których statut przewiduje, inną niż określona w art. 36 §
3 zdanie pierwsze ustawy – Prawo spółdzielcze, zasadę ustalania liczby głosów
przysługujących członkom.>

[Art. 26.
1. Bezskuteczne jest wykonywanie prawa głosu z akcji banku będących przedmiotem

czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jeżeli osiągnięcie
lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 25
ust. 1-3 i 8.

2. Uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
Art. 26a.

1. Komisja Nadzoru Finansowego może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1-
3 i 8, jeżeli wpływ osoby, która pośrednio lub bezpośrednio objęła lub nabyła akcje
banku, może okazać się niekorzystny dla ostrożnego lub stabilnego zarządzania bankiem
lub jeżeli obowiązujące prawo w miejscu siedziby lub zamieszkania tej osoby
uniemożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego wykonywanie efektywnego nadzoru albo
gdy osoba ta nie dotrzymała zobowiązań dotyczących funkcjonowania banku złożonych
Komisji Nadzoru Finansowego w trakcie postępowania zakończonego wydaniem
zezwolenia.

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia wykonywanie przez akcjonariusza głosu ze wszystkich
posiadanych akcji banku jest bezskuteczne.

3. Uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
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4. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego
zgromadzenia powziętej z naruszeniem ust. 2 przysługuje również Komisji Nadzoru
Finansowego. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 26 ust. 1, Komisja Nadzoru
Finansowego może nakazać sprzedaż akcji w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną sprzedane w wyznaczonym terminie, Komisja Nadzoru
Finansowego może ustanowić w banku zarząd komisaryczny lub zastosować środki, o
których mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3 i 4.

Art. 26b.
Obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 6 i 9, stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia
i zbycia obligacji zamiennych na akcje banku, kwitów depozytowych w rozumieniu art. 96
ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8, jak również innych papierów wartościowych, z
których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji banku.

Art. 26c.
Przepisy art. 25-26b stosuje się odpowiednio do banków spółdzielczych będących
spółdzielniami osób prawnych, których statut przewiduje inną, niż określona w art. 36 § 3
zdanie pierwsze ustawy - Prawo spółdzielcze, zasadę ustalania liczby głosów przysługujących
członkom.]

[Art. 124.
1. Bank może połączyć się tylko z innym bankiem, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru

Finansowego.
2. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,

jeżeli połączenie może okazać się niekorzystne dla ostrożnego i stabilnego zarządzania
bankiem.

3. Połączenie banków może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku
banku przejmowanego na bank przejmujący za udziały albo akcje, które bank
przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom banku przejmowanego.]

<Art. 124.
1. Bank może połączyć się tylko z innym bankiem albo instytucją kredytową, po

uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w

ust. 1, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów
klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu
środków gromadzonych w tym banku.

3. W przypadku gdy przejmującym jest bank krajowy połączenie może być dokonane
wyłącznie przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego albo
przejmowanej instytucji kredytowej na bank przejmujący, za udziały albo akcje,
które bank przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom banku
przejmowanego albo przejmowanej instytucji kredytowej. Udziałów albo akcji nie
wydaje się w przypadku, o którym mowa w art. 514 Kodeksu spółek handlowych.>



- 15 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 140a.
1. [Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub zezwolenia, o którym

mowa w art. 25, Komisja Nadzoru Finansowego zasięga opinii właściwych władz
nadzorczych państwa członkowskiego, gdy bank ten będzie:] <Przed wydaniem
zezwolenia na utworzenie banku krajowego Komisja Nadzoru Finansowego zasięga
opinii władz nadzorczych państwa członkowskiego, gdy bank ten będzie:>

1) podmiotem zależnym od:
a) instytucji kredytowej,
b) podmiotu dominującego wobec instytucji kredytowej,
c) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub firmy inwestycyjnej, które

uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim,

d) podmiotu dominującego wobec zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub
firmy inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
działalności w państwie członkowskim,

2) kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują instytucję
kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub firmę inwestycyjną, które
uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim.

2. Komisja Nadzoru Finansowego zasięga opinii właściwych władz nadzorczych, dokonując
oceny osób zaangażowanych w zarządzanie innym podmiotem tej samej grupy w
rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o nadzorze uzupełniającym. Komisja Nadzoru
Finansowego i inne polskie właściwe władze nadzorcze przekazują sobie nawzajem oraz
innym właściwym władzom nadzorczym wszelkie informacje niezbędne dla udzielenia
zezwolenia i celów bieżącego wykonywania nadzoru.

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

2010 r. Nr 10, poz. 66)

[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 1/3 %, 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym,
jest obowiązany każdorazowo zawiadomić organ nadzoru o zamiarze nabycia albo
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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
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
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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
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
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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. 35.
1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub

prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w liczbie zapewniającej osiągnięcie
albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest
obowiązany każdorazowo zawiadomić organ nadzoru o zamiarze ich nabycia albo
objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem
dominującym zakładu ubezpieczeń w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie
akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w liczbie zapewniającej
większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest
każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze organ nadzoru.

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym krajowego zakładu
ubezpieczeń albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa
z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń uważa się podmiot dominujący w stosunku
do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji krajowego
zakładu ubezpieczeń bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania
powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu,
który jest podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń albo posiada
akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń.

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu

ubezpieczeń lub stać się podmiotem dominującym krajowego zakładu
ubezpieczeń, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot
łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym;

2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń lub stać się podmiotem dominującym krajowego zakładu
ubezpieczeń, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego
pierwotny podmiot dominujący.

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek

handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;
2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach

określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub
praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, w szczególności w wyniku zmiany
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statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji
co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji zakładu ubezpieczeń
w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w
ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym w wyniku dziedziczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje
przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania
uprawnień podmiotu dominującego wobec zakładu ubezpieczeń. Przepisy art. 35a –
35o stosuje się odpowiednio.

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Przepisy ust. 1 – 6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub

więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie
prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień
podmiotu dominującego krajowego zakładu ubezpieczeń.

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie
składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji
krajowego zakładu ubezpieczeń dokonywane jest przez instytucję kredytową lub
firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, jeżeli:

1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie krajowym
zakładem ubezpieczeń oraz

2) akcje krajowego zakładu ubezpieczeń zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich
nabycia albo objęcia.>

<Art. 35a.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, przekazuje

wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio
akcjach lub prawach z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art.
35 ust. 1, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez
ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach
faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw
z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub wykonywanie uprawnień podmiotu
dominującego krajowego zakładu ubezpieczeń.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji
zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na
istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub
porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku
regulowanym – stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
1) zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową,

zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
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obrocie instrumentami finansowymi lub spółką zarządzającą w rozumieniu
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały
zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku
do zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy
inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, które uzyskały zezwolenie na
wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w
szczególności nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji
kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, o których mowa w pkt 2;
jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera
stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Art. 35b.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, przedstawia

wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu
krajowego zakładu ubezpieczeń – o ile podmiot składający zawiadomienie
planuje zmiany w tym zakresie;

2) identyfikacji krajowego zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 35 ust. 1;
3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej
działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej
przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający
zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności
jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak
również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych,
mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w
świetle kryteriów określonych w art. 35h ust. 2 oraz osób, o których mowa
w pkt 1;

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowań w sprawie o
przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na
ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych
w art. 35h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu
zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań
związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;
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8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 35
ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń,
a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu krajowego zakładu ubezpieczeń, związanych z tym udziałem
uprawnień, sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z
akcji, zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w
porozumieniu z innymi podmiotami;

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności krajowego zakładu ubezpieczeń, w szczególności w zakresie planów
marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i
zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 35h ust. 3.

2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje
w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do
podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością,
jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest instytucją kredytową, zakładem
ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną lub spółką zarządzającą,
które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu
przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu
podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie krajowym zakładem
ubezpieczeń.

Art. 35c.
1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim

lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 35d.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie
przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie
lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne
oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 35e.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, mający miejsce

zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany
jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w
toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku
postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z
wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O
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skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, organ nadzoru informuje
pisemnie podmiot składający zawiadomienie.

Art. 35f.
W przypadku, gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1,
jest podmiotem, o którym mowa w art. 35a ust. 3 pkt 1 lub 2, organ nadzoru występuje
na piśmie do właściwych władz nadzorczych o przekazanie informacji w zakresie
określonym w art. 35h ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w
art. 35h ust. 1 pkt 3.

Art. 35g.
1. Organ nadzoru, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż

w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.
2. W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone

do niego wymagane informacje lub dokumenty, organ nadzoru wzywa podmiot
składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

3. Organ nadzoru niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów
stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.

4. Organ nadzoru, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający
zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie
sprzeciwu, o której mowa w art. 35h ust. 1.

5. Organ nadzoru może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie
decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający
zawiadomienie do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub
dokumentów w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w
przypadku gdy:

1) miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie
znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej
lub nadzór nad nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej lub

2) podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi
ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi
bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego
Unii Europejskiej

– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub
dokumentów.

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu
terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania
do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu
terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.

7. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania informacji lub
dokumentów przez organ nadzoru, o których mowa w ust. 5, organ nadzoru
potwierdza, w formie pisemnej, ich otrzymanie.
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8. W przypadku kolejnych wezwań organu nadzoru do przekazania dodatkowych
informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub
dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia
biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 35h.
1. Organ nadzoru zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji

lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu
ubezpieczeń, jeżeli:

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie
braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i
informacji;

2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów żądanych przez organ nadzoru;

3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania krajowym
zakładem ubezpieczeń, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego
zawiadomienie na krajowy zakład ubezpieczeń lub z uwagi na ocenę sytuacji
finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, organ nadzoru
bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie
zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia;

2) osoby, które będą kierować działalnością zakładu ubezpieczeń dają rękojmię
prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający
interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia oraz posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe;

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego
zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów
inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego
zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową zakładu ubezpieczeń;

4) zapewni przestrzeganie przez zakład ubezpieczeń wymogów ostrożnościowych
wynikających z przepisów prawa, w tym wypłacalności, kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której zakład
ubezpieczeń stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego
nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi władzami
nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych władz;

5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie
pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z
finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo
objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do
stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia
przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z
wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.
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3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, organ nadzoru uwzględnia w
szczególności złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu
dotyczące krajowego zakładu ubezpieczeń lub ostrożnego i stabilnego nim
zarządzania.

4. Organ nadzoru może, w terminie określonym w art. 35i ust. 1, wydać decyzję o
stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie
zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, organ nadzoru może ustalić termin
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu
dominującego krajowego zakładu ubezpieczeń.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek
podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 35i.
1. Organ nadzoru doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art.

35h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia
i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia jej wydania.

2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w
przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem
decyzja została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Art. 35j.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, może zrealizować
zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli organ nadzoru nie doręczy decyzji w przedmiocie
sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 35i ust. 1, albo jeżeli
przed upływem tego terminu organ nadzoru wyda decyzję o stwierdzeniu braku
podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 35k.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu
termin, o którym mowa w art. 35i ust. 1, biegnie od dnia, w którym organowi nadzoru
doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 35l.
1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:

1) z naruszeniem przepisu art. 35 ust. 1 albo
2) pomimo zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym mowa w art. 35h

ust. 1, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego organ nadzoru do zgłoszenia

sprzeciwu, o którym mowa w art. 35h ust. 1, albo
4) po wyznaczonym przez organ nadzoru terminie na nabycie albo objęcie akcji

lub praw z akcji, o którym mowa w art. 35h ust. 5
– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 35m.

2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego krajowego zakładu
ubezpieczeń:

1) z naruszeniem przepisu art. 35 ust. 1 albo
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2) w przypadku zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym mowa w art.
35h ust. 1, albo

3) przed upływem terminu uprawniającego organ nadzoru do zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 35h ust. 1, albo

4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 35h ust. 5
– członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń powołani 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 uzyskania przez ten
podmiot uprawnień podmiotu dominującego krajowego zakładu ubezpieczeń, z
zastrzeżeniem art. 35m.

3. Uchwały walnego zgromadzenia krajowego zakładu ubezpieczeń podjęte z
naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz
większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których
mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia przysługuje również organowi nadzoru. Przepis art. 425
Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

4. Czynności z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń podejmowane z
udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2 są nieważne. Przepis
art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ nadzoru może, w drodze
decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, organ nadzoru
może nałożyć na akcjonariusza krajowego zakładu ubezpieczeń karę pieniężną do
wysokości 10 000 000 zł, ustanowić w krajowym zakładzie ubezpieczeń zarząd
komisaryczny lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Art. 35m.
W przypadku gdy wymagają tego interesy ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, a wnioskodawca wykaże, że nie
zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 35h ust. 1 pkt 3, organ nadzoru może, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, wydanej na wniosek
akcjonariusza lub podmiotu dominującego krajowego zakładu ubezpieczeń, uchylić
zakazy, o których mowa w art. 35l ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza
informacje, o których mowa w art. 35b ust. 1.

Art. 35n.
Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń, w trybie art. 35 ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub
objęciu krajowy zakład ubezpieczeń, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w
terminie 14 dni od dnia nabycia albo objęcia.

Art. 35o.
1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania krajowym

zakładem ubezpieczeń, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który
uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym
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zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 35 ust. 1 albo stał się bezpośrednio
lub pośrednio podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń lub z
uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na zakład ubezpieczeń, a w szczególności w
przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których
mowa w art. 35h ust. 3, organ nadzoru może, w drodze decyzji, zakazać
wykonywania prawa głosu z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń posiadanych
przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego
przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny, czy zachodzi przesłanka do
wydania tego zakazu przepisy art. 35h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.
3. Uchwała walnego zgromadzenia krajowego zakładu ubezpieczeń jest nieważna,

jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których
organ nadzoru wydał decyzję, o której mowa w ust. 1, chyba że uchwała spełnia
wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów
nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
przysługuje również organowi nadzoru. Przepis art. 425 Kodeksu spółek
handlowych stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli organ nadzoru wydał na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 35l ust. 2 i 4 stosuje
się odpowiednio.

5. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru może, w
drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, organ nadzoru
może nałożyć na akcjonariusza krajowego zakładu ubezpieczeń karę pieniężną do
wysokości 10 000 000 zł, ustanowić w krajowym zakładzie ubezpieczeń zarząd
komisaryczny lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

7. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego organ nadzoru uchyla
decyzję wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające
wydanie tej decyzji.

8. Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 35
ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia, o którym mowa w tym
przepisie.>

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
1/3 %, 50 %.]

<1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z
akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, ma obowiązek każdorazowo powiadomić o
zamiarze ich zbycia organ nadzoru nie później niż na 14 dni przed planowanym
zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia:

1) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale
zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub
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2) zakład ubezpieczeń przestałby być jego podmiotem zależnym.>
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. 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 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.]

<5. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, jest
obowiązany poinformować o zbyciu krajowy zakład ubezpieczeń, którego akcji
zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.>

Art. 37.
[1. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek po uzyskaniu informacji zawiadomić organ nadzoru o

każdym nabyciu albo objęciu albo zbyciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza,
jeżeli powoduje to powstanie sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1
oraz w art. 239 ust. 1 i 2.]

<1. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek po uzyskaniu informacji zawiadomić organ
nadzoru o każdym nabyciu lub objęciu albo zbyciu akcji lub praw z akcji przez
akcjonariusza, jeżeli powoduje to powstanie sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1,
art. 36 ust. 1 lub art. 239 ust. 1 i 2.>

2. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek dołączyć do rocznego sprawozdania finansowego
przedstawianego organowi nadzoru informację o posiadaniu przez każdego akcjonariusza
akcji dających mu minimum 5 % głosów na walnym zgromadzeniu lub 5 % kapitału
zakładowego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę albo firmę akcjonariusza;
2) miejsce zamieszkania i adres zamieszkania lub siedzibę i adres siedziby

akcjonariusza;
3) liczbę posiadanych akcji i procent odpowiadających im głosów na walnym

zgromadzeniu.

[Art. 47.
Do towarzystwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 35, art. 36 i art. 239.]

<Art. 47.
Do towarzystwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 – 36 i art. 239.>
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[Art. 223f.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust.
2-4, art. 34, art. 35 ust. 1-2b i ust. 5-10, art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 37c.]

<Art. 223f.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33
ust. 2 – 4, art. 34 – 37c, z tym, że użyte w art. 35h ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 35m
określenie „interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia” oznacza „interesy ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji.>

[Art. 223i.
1. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia

zawiadomienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub 2, zgłosić sprzeciw co do nabycia
albo objęcia akcji lub praw z akcji, albo co do podjęcia innych działań powodujących, że
krajowy zakład reasekuracji stanie się 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 powodujących, że krajowy zakład reasekuracji stanie się
podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie.

2. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub 2, jest
zobowiązany przedstawić wraz z zawiadomieniem dowody, w tym przekazać dokumenty
wskazujące, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu
zgodnie z ust. 3. Termin 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, 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.

3. Organ nadzoru może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nabywający albo
obejmujący akcje, albo podejmujący inne działania, na skutek których krajowy zakład
reasekuracji stanie się podmiotem zależnym tego podmiotu, nie wykaże, że:

1) daje rękojmię prowadzenia spraw krajowego zakładu reasekuracji w sposób
należyty;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym mowa w art.
35 ust. 1 lub 2, do dnia nabycia włącznie, środki przeznaczone na nabycie albo
objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu reasekuracji lub na podjęcie innych
działań powodujących, że krajowy zakład reasekuracji 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 powodujących, że krajowy zakład
reasekuracji stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł.
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Art. 223j.
1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji

krajowego zakładu reasekuracji, ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze
zbycia organ nadzoru, jeżeli w wyniku zbycia:

1) jego udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym
spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, 33 %, 50 %;

2) zakład reasekuracji przestałby być jego jednostką zależną.
2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu reasekuracji 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. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów ustawy o ofercie publicznej oraz przepisów

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
5. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu reasekuracji, w trybie ust.

1-3, jest obowiązany poinformować o zbyciu krajowy zakład reasekuracji, którego zbycie
dotyczy.

Art. 223k.
Zakład reasekuracji ma obowiązek po uzyskaniu informacji zawiadomić organ nadzoru o
każdym:

1) nabyciu albo objęciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza, jeżeli powoduje to
powstanie sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 i 2;

2) zbyciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza, jeżeli powoduje to powstanie
sytuacji, o której mowa w art. 223j ust. 1.

Art. 223l.
1. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, zawiesić wykonywanie prawa głosu z akcji, w

przypadku gdy wpływ wywierany przez akcjonariusza zakładu reasekuracji może zagrozić
lub zagraża interesom zakładu reasekuracji, cedentów, ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających
reasekuracji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.
3. Uchwała walnego zgromadzenia jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano

prawo głosu z akcji, w stosunku do których organ nadzoru wydał decyzję, o której mowa
w ust. 1, chyba że uchwała spełnia wymogi co do większości głosów oraz liczby głosów
oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych.

4. Na wniosek akcjonariusza organ nadzoru uchyla decyzję wydaną na podstawie ust. 1,
jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

Art. 223m.
1. W przypadku naruszeń prawa lub innych nieprawidłowości zagrażających wypłacalności

zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w tym
na wniosek organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym
siedzibę ma zakład reasekuracji, organ nadzoru może podjąć w stosunku do
dominującego podmiotu ubezpieczeniowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej środki określone w art. 209 lub art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, przy czym górna granica
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wysokości kary pieniężnej nakładanej na dominujący podmiot ubezpieczeniowy nie może
przekroczyć 10.000.000 zł.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru może, w drodze decyzji, zakazać
wykonywania praw głosu z akcji lub udziałów posiadanych w zakładzie reasekuracji
przez dominujący podmiot ubezpieczeniowy.]

[Art. 223t.
Do nabywania i zbywania udziałów towarzystwa reasekuracji wzajemnej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 35 ust. 1-2b i ust. 5-10 oraz art. 223i-223k.]

<Art. 223t.
Do nabywania i zbywania udziałów towarzystwa reasekuracji wzajemnej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 35 – 36.>

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

[Art. 54.
1. Bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa w liczbie, która

spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa lub udziału w kapitale
zakładowym, wymaga zawiadomienia Komisji, przy czym posiadanie akcji towarzystwa
przez podmiot zależny uważa się za ich posiadanie przez podmiot dominujący.

1a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 1, dokonuje podmiot dominujący w grupie kapitałowej oraz podmiot
zamierzający dokonać czynności prawnej, której skutkiem będzie bezpośrednie lub
pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa.

2. Przez pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa rozumie się nabycie lub objęcie
akcji lub udziałów podmiotu posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni akcje
towarzystwa, jeżeli w wyniku nabycia lub objęcia dojdzie do osiągnięcia lub
przekroczenia 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub
zgromadzeniu wspólników lub 50 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu oraz
nabycie lub objęcie akcji towarzystwa przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.

3. (uchylony).
4. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia lub objęcia

akcji towarzystwa w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, Komisja może wyznaczyć termin, w którym
nabycie lub objęcie akcji towarzystwa może zostać dokonane.

4a. Termin, o którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia złożenia wszystkich wymaganych
dokumentów, informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2.
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5. Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, w którym podmiot
zawiadamiający ma siedzibę, jeżeli ten podmiot jest:

1) spółką zarządzającą lub firmą inwestycyjną posiadającą zezwolenie w państwie
członkowskim;

2) podmiotem dominującym wobec spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej
posiadającej zezwolenie w państwie członkowskim;

3) podmiotem kontrolującym spółkę zarządzającą lub firmę inwestycyjną posiadającą
zezwolenie w państwie członkowskim.

6. Komisja może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
1) wpływ zawiadamiającego lub podmiotu z grupy kapitałowej zawiadamiającego może

okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo
funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego
zabezpieczenia interesów uczestników funduszy lub

2) przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania
zawiadamiającego mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać Komisji skuteczne
sprawowanie nadzoru nad towarzystwem, lub

3) jeżeli opinia wydana przez właściwy organ państwa członkowskiego, o której mowa
w ust. 5, jest negatywna.

7. Niezgłoszenie przez Komisję sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4, oznacza
zgodę na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa, na warunkach wskazanych w
zawiadomieniu.

7a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa zgoda na nabycie lub
objęcie akcji towarzystwa, o której mowa w ust. 7, obejmuje także podmioty zależne od
podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, które pośrednio nabyły lub objęły akcje
towarzystwa, z wyjątkiem podmiotu zamierzającego dokonać czynności prawnej, której
skutkiem będzie bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa.

8. Wykonywanie prawa głosu z akcji towarzystwa nabytych lub objętych bez zawiadomienia
Komisji, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed upływem terminu, o którym mowa w
ust. 4, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego
przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać dokonane, jest
bezskuteczne.

9. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa bezskuteczność prawa
głosu z akcji, o których mowa w ust. 8, dotyczy także akcji posiadanych przez podmioty
zależne od podmiotu, który pośrednio nabył lub objął akcje towarzystwa bez
zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 4, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu lub z naruszeniem
wyznaczonego przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać
dokonane.]

<Art. 54.
1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub

prawa z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie
odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo
zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza,
bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym towarzystwa w
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sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji towarzystwa w
liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym towarzystwa albo pośrednio
nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa uważa się
podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje
lub prawa z akcji towarzystwa bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje
działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do
podmiotu, który jest podmiotem dominującym towarzystwa albo posiada akcje lub
prawa z akcji towarzystwa.

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się

podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem
dominującym;

2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się
podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek

handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;
2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach

określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub
praw z akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w
następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa
głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie
zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym w wyniku dziedziczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje
przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania
uprawnień podmiotu dominującego wobec towarzystwa. Przepisy art. 54a – 54n
stosuje się odpowiednio.

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Przepisy ust. 1 – 6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub

więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie
prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień
podmiotu dominującego towarzystwa.

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie
składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji
towarzystwa dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom
maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego, w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:
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1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie
towarzystwem oraz

2) akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo
objęcia.>

<Art. 54a.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przekazuje

wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio
akcjach lub prawach z akcji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1, jak
również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot
porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub
prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji
towarzystwa lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji
zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na
istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub
porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku
regulowanym – stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
1) zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji

w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 66), instytucją kredytową, zagraniczną firmą
inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na
terytorium państwa członkowskiego lub

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku
do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, instytucji kredytowej, zagranicznej firmy
inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
spółki zarządzającej, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na
terytorium państwa członkowskiego

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w
szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego
zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki
zarządzającej, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione
w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Art. 54b.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przedstawia

wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu
towarzystwa – o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym
zakresie;

2) identyfikacji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1;
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3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego
zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej
działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej
przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający
zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności
jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak
również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych,
mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w
świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2 oraz osób, o których mowa
w pkt 1;

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowań w sprawie o
przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na
ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w
art. 54h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu
zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań
związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;

8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 54
ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym towarzystwa, a w szczególności
docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
towarzystwa, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł
finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku
z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności towarzystwa, w szczególności w zakresie planów marketingowych,
operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z
uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3.

2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje
w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do
podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością,
jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją
kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną,
zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi lub spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie
działalności w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, o ile
okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu
przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
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proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu
podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie towarzystwem.

Art. 54c.
1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim

lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 54d.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie
przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie
lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne
oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 54e.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, mający miejsce

zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany
jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w
toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku
postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z
wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O
skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie
podmiot składający zawiadomienie.

Art. 54f.
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
jest podmiotem, o którym mowa w art. 54a ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja występuje na
piśmie do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji w zakresie
określonym w art. 54h ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w
art. 54h ust. 1 pkt 3.

Art. 54g.
1. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w

terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.
2. W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone

do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot składający
zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

3. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów stanowiących
uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych,
potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.

4. Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający
zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie
sprzeciwu, o której mowa w art. 54h ust. 1.
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5. Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie decyzji w
przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający zawiadomienie
o przekazanie dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w terminie 20
dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:

1) miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie
znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad
nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim
lub

2) podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi
ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi
bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego

– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub
dokumentów.

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu
terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania
do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu
terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.

7. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania informacji lub
dokumentów przez Komisję, o których mowa w ust. 5, Komisja potwierdza,
w formie pisemnej, ich otrzymanie.

8. W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych informacji
lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub dokumentów,
o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu terminu na
doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 54h.
1. Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub

praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym towarzystwa, jeżeli:
1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie

braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i
informacji;

2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;

3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem,
z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na
towarzystwo lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego
zawiadomienie.

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada,
czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego
portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo
wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
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2) osoby, które będą kierować działalnością towarzystwa dają rękojmię
prowadzenia spraw towarzystwa w sposób należycie zabezpieczający interesy
uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów
wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi
doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz posiadają odpowiednie
doświadczenie zawodowe;

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego
zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów
inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego
zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową towarzystwa;

4) zapewni przestrzeganie przez towarzystwo wymogów ostrożnościowych
wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy,
której towarzystwo stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie
efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi
organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;

5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z
finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo
objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do
stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia
przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z
wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w
szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu
dotyczące towarzystwa lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.

4. Komisja może, w terminie określonym w art. 54i ust. 1, wydać decyzję o
stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie
zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo
objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego
towarzystwa.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek
podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 54i.
1. Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust.

1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych
od dnia jej wydania.

2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w
przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem
decyzja została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
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Art. 54j.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, może zrealizować
zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji w przedmiocie
sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 54i ust. 1, albo jeżeli
przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do
zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 54k.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu
termin, o którym mowa w art. 54i ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji doręczono
prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 54l.
1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:

1) z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo
2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1,

albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o

którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
4) po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw

z akcji, o którym mowa w art. 54h ust. 5
– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m.

2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa:
1) z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo
2) w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h

ust. 1, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o

którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h ust. 5

– członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący
członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w
podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu
reprezentacji towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie
zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest
bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu
dominującego towarzystwa, z zastrzeżeniem art. 54m.

3. Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1
są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez
uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo
wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje
się odpowiednio.

4. Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem członków
zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis art. 58 § 3 Kodeksu
cywilnego stosuje się odpowiednio.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji,
nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może
nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub
cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której mowa
w art. 45 ust. 1.

Art. 54m.
W przypadku gdy wymagają tego interesy uczestników funduszy inwestycyjnych,
zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo
wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a wnioskodawca wykaże,
że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h ust. 1 pkt 3, Komisja może, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji wydanej na wniosek
akcjonariusza lub podmiotu dominującego towarzystwa, uchylić zakazy, o których
mowa w art. 54l ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza informacje, o których
mowa w art. 54b ust. 1.

Art. 54n.
Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji towarzystwa, w trybie
art. 54 ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu towarzystwo,
którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia nabycia albo
objęcia.>

[Art. 55.
1. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, zawiera:

1) oświadczenie określające liczbę akcji, które zawiadamiający zamierza nabyć lub
objąć, ich udział w kapitale zakładowym oraz liczbę głosów, jaką zawiadamiający
osiągnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

2) informacje o osobach nabywających lub obejmujących akcje:
a) w przypadku osób fizycznych - dane osobowe, informacje o dotychczasowym

przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej,
b) w przypadku osób prawnych - informacje na temat prowadzonej działalności

gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie
finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, jeżeli badanie
jest wymagane przepisami prawa;

3) informacje o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej co
zawiadamiający, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska,
siedziby i adresu;

4) oświadczenia o źródle pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie lub objęcie
akcji towarzystwa, ze wskazaniem, że środki te nie pochodzą z pożyczek, kredytów,
emisji dłużnych papierów wartościowych lub z nieudokumentowanych źródeł.

2. W przypadku bezpośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa zawiadomienie
zawiera także oświadczenie zawiadamiającego co do:

1) możliwości i zamiarów dofinansowywania działalności towarzystwa, jeżeli jego
działalność przynosiłaby straty;
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2) planowanej działalności oraz perspektyw rozwoju towarzystwa.
3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są niewystarczające do

ustalenia wpływu zawiadamiającego na zarządzanie towarzystwem, Komisja niezależnie
od spełnienia wymogów zawiadomienia, określonych w ust. 1 i 2, może żądać
przedstawienia innych danych dotyczących jego sytuacji prawnej lub finansowej.]

[Art. 56.
1. Jeżeli wpływ wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy towarzystwa

posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziału w kapitale zakładowym może okazać się
niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami
inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia
interesów uczestników funduszy, Komisja może zakazać wykonywania prawa głosu przez
tego akcjonariusza lub akcjonariuszy na okres nie dłuższy niż 2 lata. W takim przypadku
wykonywanie prawa głosu z akcji jest bezskuteczne.

2. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, przyczyny będące podstawą decyzji
zakazującej wykonywania prawa głosu nie ustały, Komisja może nakazać
akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w
decyzji, zbycie całości albo części akcji.

3. Jeżeli wpływ osób, które nabyły pośrednio akcje towarzystwa, jest niekorzystny dla
ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi,
przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów
uczestników funduszy, Komisja może nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu,
wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności.

4. W przypadku niewykonania przez akcjonariusza towarzystwa nakazu, o którym mowa w
ust. 2, Komisja może nałożyć na tego akcjonariusza karę pieniężną do wysokości 100.000
złotych.

5. W przypadku niewykonania przez osobę, która nabyła pośrednio akcje towarzystwa
nakazu, o którym mowa w ust. 3, Komisja może nałożyć na tę osobę karę pieniężną do
wysokości 100.000 złotych.

Art. 57.
1. Zawiadomienia Komisji wymaga bezpośrednie lub pośrednie zbycie akcji towarzystwa

przez podmiot posiadający akcje towarzystwa w liczbie uprawniającej do wykonywania
co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy lub stanowiącej co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % udziału w kapitale
zakładowym, jeżeli w wyniku tego zbycia podmiot ten będzie posiadał akcje w liczbie
uprawniającej do wykonywania mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiącej mniej niż 10 %, 20 %, 33
% lub 50 % udziału w kapitale zakładowym, przy czym posiadanie akcji towarzystwa
przez podmiot zależny uważa się za ich posiadanie przez podmiot dominujący.

2. Przez pośrednie zbycie akcji towarzystwa rozumie się zbycie akcji lub udziałów podmiotu
posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni akcje towarzystwa, w liczbie
uprawniającej do wykonywania co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiącej co najmniej
50 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu, jeżeli w wyniku zbycia liczba akcji
lub udziałów posiadanych w tym podmiocie będzie uprawniała do wykonywania mniej niż
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50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu
wspólników lub stanowiła mniej niż 50 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu
oraz zbycie akcji towarzystwa przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie liczby akcji,
które mają zostać zbyte, ich udział w kapitale zakładowym, liczbę głosów, jaką zbywca
osiągnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zbycia, oraz wskazanie osób
nabywających akcje.

4. Zawiadomienie dokonywane jest nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem
akcji.

5. Zawiadomienie Komisji o planowanym zbyciu akcji towarzystwa nie wyłącza obowiązku
dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1.]

<Art. 56
1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania

towarzystwem, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał
bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na
poziomach określonych w art. 54 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio
podmiotem dominującym towarzystwa lub z uwagi na możliwy wpływ tego
podmiotu na towarzystwo, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot
ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w
drodze decyzji:

1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz
warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub

2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez ten
podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących
temu podmiotowi. Dokonując oceny czy zachodzi przesłanka do wydania tego
zakazu przepisy art. 54h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
3. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez

akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest
bezskuteczne.

4. Uchwała walnego zgromadzenia towarzystwa jest nieważna, jeżeli przy jej
podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja
wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa
głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych
bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek
handlowych stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 54l ust. 2 i 4 stosuje
się odpowiednio.

6. W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu
wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może,
w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
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7. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może, w
drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

8. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w
przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności
uzasadniające wydanie tej decyzji.

9. Przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 54
ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.

Art. 57.
1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji

towarzystwa ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia
Komisję, nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku
zbycia:

1) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale
zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub

2) towarzystwo przestałoby być jego podmiotem zależnym.
2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji towarzystwa przez podmiot zależny

uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji towarzystwa dopuszczonych do obrotu na

rynku regulowanym.
4. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji towarzystwa, jest obowiązany

poinformować o zbyciu towarzystwo, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni
od zbycia.>

Art. 234a.
1. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w

art. 54 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot
karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.

[2. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który nabywa
lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 4.]

<2. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który
nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem
dominującym towarzystwa, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.
54h ust. 1.>

<2a. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który:
1) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem

dominującym towarzystwa przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu lub
przed wydaniem przez organ nadzoru decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1;

2) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub uzyskuje uprawnienia
podmiotu dominującego towarzystwa po wyznaczonym przez Komisję terminie,
o którym mowa w art. 54i ust. 1.>
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3. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w
art. 57 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot
karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

[Art. 106.
1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub

objęcia akcji domu maklerskiego w liczbie:
1) stanowiącej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego lub
2) powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej

liczby głosów lub kapitału zakładowego
- przy czym na potrzeby ustalenia liczby głosów lub udziału w kapitale zakładowym
posiadanie akcji domu maklerskiego przez podmiot zależny uważa się za ich posiadanie
przez podmiot dominujący.

1a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego, zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, dokonuje podmiot dominujący w grupie kapitałowej oraz
podmiot zamierzający dokonać czynności prawnej, której skutkiem będzie bezpośrednie
lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji domu maklerskiego.

2. Przez pośrednie nabycie lub objęcie akcji domu maklerskiego rozumie się nabycie lub
objęcie akcji lub udziałów podmiotu posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni
akcje domu maklerskiego, jeżeli w wyniku nabycia lub objęcia dojdzie do osiągnięcia lub
przekroczenia 50 % ogólnej liczby głosów lub 50 % udziału w kapitale zakładowym tego
podmiotu oraz nabycie lub objęcie akcji domu maklerskiego przez podmiot bezpośrednio
lub pośrednio zależny.

3. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego lub
pośredniego nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego w liczbie nabycia w terminie 3
miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy
istnieje uzasadnione podejrzenie, że podmiot zamierzający nabyć akcje domu
maklerskiego mógłby wywierać niekorzystny wpływ na zarządzanie tym domem
maklerskim. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu Komisja może wyznaczyć termin, w
ciągu którego nabycie akcji domu maklerskiego może zostać dokonane.

3a. Termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia złożenia wszystkich wymaganych
dokumentów, informacji i oświadczeń, o których mowa w ust. 7 i 7a.

3b. Nabycie lub objęcie akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu może nastąpić:
1) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu

przez Komisję albo
2) w terminie wyznaczonym przez Komisję - w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez

Komisję i wyznaczenia terminu, w ciągu którego nabycie lub objęcie akcji domu
maklerskiego może zostać dokonane.
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4. Wykonywanie prawa głosu z akcji domu maklerskiego nabytych lub objętych bez
zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia lecz przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 3, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu lub z naruszeniem
wyznaczonego przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać
dokonane, jest bezskuteczne

4a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego bezskuteczność
wykonywania prawa głosu z akcji, o których mowa w ust. 4, dotyczy także akcji
posiadanych przez podmioty zależne od podmiotu, który pośrednio nabył lub objął akcje
domu maklerskiego bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia lecz przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu
lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie
akcji może zostać dokonane.

5. W przypadku gdy podmiotem, który zamierza nabyć lub objąć akcje domu maklerskiego
jest zagraniczna firma inwestycyjna, bank zagraniczny, zagraniczny zakład ubezpieczeń
albo zagraniczna spółka zarządzająca, posiadająca zezwolenie na prowadzenie
działalności wydane przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego,
Komisja zasięga opinii organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie
działalności przez te podmioty. Przedmiotem opinii jest sposób prowadzenia działalności
przez podmiot, który zamierza nabyć lub objąć akcje domu maklerskiego, w tym w
szczególności jego zgodność z przepisami prawa.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy podmiotem, który zamierza nabyć
lub objąć akcje domu maklerskiego jest podmiot dominujący wobec podmiotu, o którym
mowa w ust. 5, lub podmiot wywierający znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 na
podmiot, o którym mowa w ust. 5, oraz jeżeli w wyniku nabycia dom maklerski stałby się
podmiotem zależnym od podmiotu, o którym mowa w ust. 5, który zamierza nabyć lub
objąć akcje, albo podmiotem, na który podmiot, o którym mowa w ust. 5, który zamierza
nabyć lub objąć akcje zacznie wywierać znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3.

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie liczby akcji, które podmiot zamierza nabyć lub objąć, ich udziału w

kapitale zakładowym, liczby głosów, jaką podmiot osiągnie na walnym zgromadzeniu
oraz kwoty, za jaką akcje mają być nabyte lub objęte - jeżeli jest znana,

2) informacje o podmiotach, które zamierzają nabyć lub objąć akcje domu
maklerskiego - w zakresie określonym w art. 82 ust. 1 pkt 3 w przypadku osób
fizycznych, albo w zakresie określonym w art. 82 ust. 1 pkt 4 w przypadku osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

3) informacje o podmiotach wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co
podmiot, który zamierza nabyć lub objąć akcje - w zakresie określonym w art. 82 ust.
1 pkt 5, oraz

4) składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o źródle pochodzenia
środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za obejmowane lub nabywane akcje
domu maklerskiego.

7a. W przypadku bezpośredniego nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego
zawiadomienie zawiera także oświadczenie podmiotu, który zamierza nabyć lub objąć
akcje co do:

1) możliwości i zamiarów dofinansowywania działalności domu maklerskiego, jeżeli
jego działalność przynosiłaby straty;
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2) planowanej działalności domu maklerskiego.
7b. W celu ustalenia wpływu na zarządzanie domem maklerskim Komisja, niezależnie od

spełnienia wymogów zawiadomienia określonych w ust. 7 i 7a, może żądać od podmiotu,
który zamierza nabyć lub objąć akcje przedstawienia innych danych dotyczących jego
sytuacji prawnej lub finansowej.

8. Niezgłoszenie przez Komisję sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza
zgodę na nabycie akcji domu maklerskiego, na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.

8a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego zgoda na
nabycie lub objęcie akcji domu maklerskiego, o której mowa w ust. 8, obejmuje także
podmioty zależne od podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, które pośrednio
nabyły lub objęły akcje domu maklerskiego, z wyjątkiem podmiotu zamierzającego
dokonać czynności prawnej, której skutkiem będzie bezpośrednie lub pośrednie nabycie
lub objęcie akcji domu maklerskiego.

9. Przepisy ust. 1-8a dotyczące akcji domu maklerskiego stosuje się odpowiednio do
udziałów domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.]

<Art. 106.
1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub

prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo
przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany
każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot,
który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym
domu maklerskiego w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z
akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze
Komisję.

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym domu maklerskiego albo
pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji domu
maklerskiego uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który
nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego bezpośrednio,
jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on
podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem
dominującym domu maklerskiego albo posiada akcje lub prawa z akcji domu
maklerskiego.

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego lub

stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jest podmiotem
zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym
podmiotem dominującym;

2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego lub stać
się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek

handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;
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2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach
określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub
praw z akcji domu maklerskiego, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub
w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do
prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego w
liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w
ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym w wyniku dziedziczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje
przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania
uprawnień podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego. Przepisy art. 106a –
106n stosuje się odpowiednio.

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Przepisy ust. 1 – 6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub

więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie
prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień
podmiotu dominującego domu maklerskiego.

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie
składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji domu
maklerskiego dokonywane jest przez bank krajowy lub instytucję kredytową w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, dom
maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium
państwa członkowskiego, w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, jeżeli:

1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie domem
maklerskim oraz

2) akcje domu maklerskiego zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo
objęcia.>

<Art. 106a.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, przekazuje

wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio
akcjach lub prawach z akcji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 ust. 1,
jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten
podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach
faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw
z akcji domu maklerskiego lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego
domu maklerskiego.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji
zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na
istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub
porozumienie, a w przypadku, gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku
regulowanym – stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
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1) zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zagraniczną
firmą inwestycyjną lub spółką zarządzającą w rozumieniu ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na
wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego lub

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku
do zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji,
instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe, zagranicznej firmy inwestycyjnej lub spółki zarządzającej w
rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, które
uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa
członkowskiego

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w
szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego
zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki
zarządzającej, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione
w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Art. 106b.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, przedstawia

wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu
domu maklerskiego – o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w
tym zakresie;

2) identyfikacji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 ust. 1;
3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej
działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej
przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający
zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności
jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak
również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych,
mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w
świetle kryteriów określonych w art. 106h ust. 2 oraz osób, o których mowa w
pkt 1;

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowań w sprawie o
przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na
ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w
art. 106h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu
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zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań
związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;

8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 106
ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego,
a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu domu maklerskiego, związanych z tym udziałem uprawnień,
sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji,
zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu
z innymi podmiotami;

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności domu maklerskiego, w szczególności w zakresie planów
marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i
zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 106h ust. 3.

2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje
w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do
podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością,
jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym lub instytucją
kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, które uzyskały zezwolenie na
wykonywanie działalności w państwie członkowskim, domem maklerskim lub
zagraniczną firmą inwestycyjną lub spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie
na wykonywanie działalności w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie
wykazana w zawiadomieniu.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu
przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu
podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie towarzystwem.

Art. 106c.
1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim

lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 106d.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie
przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie
lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne
oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 106e.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, mający

miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
obowiązany jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika
do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.
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2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku
postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z
wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O
skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie
podmiot składający zawiadomienie.

Art. 106f.
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem, o którym mowa

w art. 106a ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja występuje na piśmie do właściwych organów
nadzoru o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 106h ust. 2, w celu

ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 106h ust. 1 pkt 3.
Art. 106g.

1. Komisja, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w
terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.

2. W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone
do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot składający
zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

3. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów stanowiących
uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych,
potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.

4. Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający
zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie
sprzeciwu, o której mowa w art. 106h ust. 1.

5. Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie decyzji w
przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający zawiadomienie do
przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w terminie 20
dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:

1) miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie
znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad
nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim
lub

2) podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi
ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi
bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego

– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub
dokumentów.

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu
terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania
do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu
terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.

7. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania informacji lub
dokumentów przez Komisję, o których mowa w ust. 5, Komisja potwierdza, w
formie pisemnej, ich otrzymanie.
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8. W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych informacji
lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub dokumentów,
o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu terminu na
doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 106h.
1. Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub

praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego,
jeżeli:

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie
braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentach i
informacjach;

2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;

3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem
maklerskim, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie
na dom maklerski lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu
składającego zawiadomienie.

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada,
czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie
zabezpieczający interesy domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego
oraz zapewnia właściwe prowadzenie działalności maklerskiej;

2) osoby, które będą kierować działalnością domu maklerskiego dają rękojmię
prowadzenia spraw domu maklerskiego w sposób należycie zabezpieczający
interesy domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz zapewnią
właściwe wykonywanie działalności maklerskiej, a także posiadają odpowiednie
doświadczenie zawodowe;

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego
zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów
inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego
zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową domu maklerskiego;

4) zapewni przestrzeganie przez dom maklerski wymogów ostrożnościowych
wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy,
której dom maklerski stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie
efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi
organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;

5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z
finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo
objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do
stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia
przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z
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wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w
szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu
dotyczące domu maklerskiego lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.

4. Komisja może, w terminie określonym w art. 106i ust. 1 wydać decyzję o
stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie
zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo
objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego
domu maklerskiego.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek
podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 106i.
1. Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h ust.

1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych
od dnia jej wydania.

2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w
przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem
decyzja została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Art. 106j.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, może zrealizować
zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji w przedmiocie
sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 106i ust. 1, albo jeżeli
przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do
zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 106k.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu
termin, o którym mowa w art. 106i ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji doręczono
prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 106l.
1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:

1) z naruszeniem przepisu art. 106 ust. 1 albo
2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h ust. 1,

albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o

którym mowa w art. 106h ust. 1, albo
4) po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw

z akcji, o którym mowa w art. 106h ust. 5
– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 106m.

2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego domu
maklerskiego:
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1) z naruszeniem przepisu art. 106 ust. 1 albo
2) w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h

ust. 1, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o

którym mowa w art. 106h ust. 1, albo
4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 106h ust. 5

– członkowie zarządu domu maklerskiego powołani przez podmiot dominujący lub
będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze
funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu
reprezentacji domu maklerskiego; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy
członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu
jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu
dominującego domu maklerskiego, z zastrzeżeniem art. 106m.

3. Uchwały walnego zgromadzenia domu maklerskiego podjęte z naruszeniem
przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości
głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w
ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego
zgromadzenia przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek
handlowych stosuje się odpowiednio.

4. Czynności z zakresu reprezentacji domu maklerskiego podejmowane z udziałem
członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2 są nieważne. Przepis art. 58 § 3
Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji,
nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może
nałożyć na akcjonariusza domu maklerskiego karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności maklerskiej.

Art. 106m.
W przypadku gdy wymagają tego interesy domu maklerskiego oraz klientów domu
maklerskiego, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w
art. 106h ust. 1 pkt 3, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w
drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego domu
maklerskiego, uchylić zakazy, o których mowa w art. 106l ust. 1 lub 2. Do wniosku
wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 106b ust. 1.

Art. 106n.
Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego, w
trybie art. 106 ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu dom
maklerski, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia
nabycia albo objęcia.>

[Art. 107.
1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bezpośredniego lub pośredniego zbycia akcji

domu maklerskiego:
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1) w liczbie stanowiącej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub kapitału
zakładowego lub

2) przez podmiot posiadający akcje domu maklerskiego w liczbie uprawniającej do
wykonywania co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów lub
stanowiącej co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % kapitału zakładowego, jeżeli w
wyniku tego zbycia podmiot ten będzie posiadał akcje w liczbie uprawniającej do
wykonywania mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów lub
stanowiącej mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % kapitału zakładowego

- przy czym dla potrzeb ustalenia liczby głosów lub udziału w kapitale zakładowym
posiadanie akcji domu maklerskiego przez podmioty pozostające w tej samej grupie
kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot. Zawiadomienie jest
dokonywane przez zbywającego nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem
akcji.

1a. Przez pośrednie zbycie akcji domu maklerskiego rozumie się zbycie akcji lub udziałów
podmiotu posiadającego bezpośrednio lub pośrednio akcje domu maklerskiego,
powodujące spadek udziału w ogólnej liczbie głosów lub w kapitale zakładowym tego
podmiotu poniżej 50 %.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, które mają
zostać zbyte, ich udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym oraz liczbę
głosów, jaką zbywca osiągnie na walnym zgromadzeniu w wyniku zbycia.

3. Zawiadomienie Komisji o planowanym zbyciu akcji domu maklerskiego nie wyłącza
obowiązku dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 106 ust. 1.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji domu maklerskiego, będącego spółką publiczną,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego
systemu obrotu.

5. Przepisy ust. 1-3 dotyczące akcji domu maklerskiego stosuje się odpowiednio do udziałów
domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 108.
1. Jeżeli wpływ wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy domu maklerskiego

posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub co
najmniej 10 % kapitału zakładowego jest niekorzystny dla zarządzania tym domem
maklerskim, Komisja może nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując
termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności, a w przypadku
niezastosowania się do tego nakazu - zakazać, na okres nie dłuższy niż 2 lata,
wykonywania prawa głosu z akcji.

2. Jeżeli po upływie okresu obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1, przyczyny
będące podstawą decyzji zakazującej wykonywania prawa głosu nie ustały, Komisja może
nakazać akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, którzy podlegali temu zakazowi, w terminie
określonym w decyzji, zbycie całości lub części akcji.

3. Jeżeli osoby, które nabyły pośrednio akcje domu maklerskiego, wywierają niekorzystny
wpływ na zarządzanie tym domem maklerskim, Komisja może nakazać zaprzestanie
wywierania niekorzystnego wpływu na zarządzanie domem maklerskim, wskazując termin
oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności.
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4. Przepisy ust. 1-3 dotyczące akcjonariuszy lub akcji domu maklerskiego stosuje się
odpowiednio do wspólników lub udziałów domu maklerskiego w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością.]

<Art. 107.
1.  Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji

domu maklerskiego ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia
Komisję nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku
zbycia:

1) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale
zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub

2) dom maklerski przestałby być jego podmiotem zależnym.
2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego przez podmiot

zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji domu maklerskiego dopuszczonych do obrotu

na rynku regulowanym.
4. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego, jest obowiązany

poinformować o zbyciu dom maklerski, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14
dni od zbycia.

Art. 108.
1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem

maklerskim, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał
bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na
poziomach określonych w art. 106 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio
podmiotem dominującym domu maklerskiego lub z uwagi na możliwy wpływ tego
podmiotu na dom maklerski, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że
podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 106h ust. 3, Komisja
może, w drodze decyzji:

1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz
warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub

2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji domu maklerskiego posiadanych
przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego
przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny, czy zachodzi przesłanka
do wydania tego zakazu przepisy art. 106h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
3. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez

akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest
bezskuteczne.

4. Uchwała walnego zgromadzenia domu maklerskiego jest nieważna, jeżeli przy jej
podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja
wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa
głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych
bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek
handlowych stosuje się odpowiednio.
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5. Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 106l ust. 2 i 4
stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu
wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może,
w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

7. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może w
drodze decyzji nałożyć na akcjonariusza domu maklerskiego karę pieniężną do
wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez
dom maklerski.

8. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w
przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności
uzasadniające wydanie tej decyzji.

9. Przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 106
ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.>

<Art. 108a.
Przepisy art. 106 – 108 stosuje się odpowiednio do:

1) udziałów domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz udziałów z tytułu wkładu w domu maklerskim w spółce, o której mowa w
art. 95 ust. 1 pkt 4 – 6;

2) komplementariuszy domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i
4, oraz osób uprawnionych do reprezentowania domu maklerskiego, o którym
mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6.>

Art. 171.
1. Na każdego kto nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, art. 47 ust.

1, art. 106 ust. 1 lub w art. 107 ust. 1, lub dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu
lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, Komisja może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 500.000
zł.

[2. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na osobę,
która nabywa lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 24
ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106 ust. 3, lub dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu
lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej.]

<2. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na
osobę, która nabywa lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym
mowa w art. 24 ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106h, lub dopuszcza się tego czynu,
działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.>

2a. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na
osobę, która nabywa lub obejmuje akcje przed upływem terminu do zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106 ust. 3, lub nabywa
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lub obejmuje akcje z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Komisję, w którym
nabycie lub objęcie akcji może zostać dokonane, o którym mowa w art. 24 ust. 3a pkt 2,
art. 47 ust. 3a pkt 2 lub art. 106 ust. 3b pkt 2, lub dopuszcza się tego czynu, działając w
imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.

3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, 2 lub 2a, następuje po przeprowadzeniu
rozprawy.

4. Rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru
Finansowego. Komisja może nakazać jego ogłoszenie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt strony.

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.

Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym.
2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje:

1) nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą - Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) oraz ustawy z dnia 7
grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.);

2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
159, poz. 1667, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z
2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432), ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205,
z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz.
1432), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz.
1507);

3) nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr
120, poz. 825);
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4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), 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), ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz.
1537 i 1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);

5) nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.
U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz.
1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341).

<7) nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16
września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.Urz. WE L 302 z 17
listopada 2009 r., str. 1) >

Art. 11.
1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje

administracyjne i postanowienia, określone w przepisach odrębnych.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w

obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego
Komisji lub jego Zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komisji.

3. Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego
nieobecności upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego.

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji uchwalony
przez Komisję.

5. Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

<5a. Do spraw z zakresu właściwości Komisji nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 3, art.
11 ust. 3-9 oraz rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)>

6. Do decyzji Komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
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Art. 12.
1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji,
w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach
odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie:

1) rynku bankowego w sprawach:
a) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku,
b) wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy,
c) wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą,
d) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku

zagranicznego,
[e) wydawania zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy banku osobie, jeżeli w wyniku bezpośredniego lub pośredniego
objęcia lub nabycia uzyskałaby ona prawo do wykonywania ponad 10 %, 20 %,
25 %, 33 %, 50 %, 66 % i 75 % głosów podczas walnego zgromadzenia
akcjonariuszy banku,]

<e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h ustawy – Prawo bankowe,>
[f) wydawania zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy banku osobie, która po uzyskaniu zezwolenia w trybie art. 25 ust.
1 ustawy - Prawo bankowe, na wykonywanie prawa głosu na poziomie
określonym w tym zezwoleniu, w wyniku zbycia akcji lub innej przyczyny
utraciła prawo do wykonywania prawa głosu na tym poziomie,

g) wydawania zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy banku akcjonariuszowi, który w następstwie zmiany w liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zmiany statutu banku
lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji uzyskał prawo głosu na
poziomie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe albo utracił
prawo głosu na poziomie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe,

h) wydawania zezwolenia zastawnikowi i użytkownikowi akcji na wykonywanie
prawa głosu na walnym zgromadzeniu na poziomie określonym w art. 25 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek
handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji,]

[i) cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 6 ustawy - Prawo
bankowe, oraz o wyznaczeniu terminu do sprzedaży akcji,]

<i) wydawania zakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 1 i 2 oraz art. 25n ust. 1
ustawy – Prawo bankowe,>

<ia)wydawania nakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 5 oraz art. 25n ust. 4
ustawy – Prawo bankowe,>

j) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie
spółki akcyjnej, w tym prezesa,

k) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego,
w tym prezesa,
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l) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego,
m)wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora

oddziału banku zagranicznego,
[n) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe, na

połączenie z innym bankiem,]
<n) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy – Prawo

bankowe,>
o) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe,

na nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez bank,
p) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka

zarządu banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku,
q) wyrażania zgody, o której mowa w art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe, na

przekroczenie limitu wielkości wkładów niepieniężnych funduszy własnych
banku,

r) wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy,

s) ograniczenia działalności banku,
t) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku,
u) przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków,
v) likwidacji banku,
w) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku

państwowego,
x) zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość,
y) ustanowienia zarządu komisarycznego w banku,
z) wydawania opinii o wniosku ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w

sprawie:
– utworzenia banku państwowego,
– przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu

Państwa oraz zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na
pokrycie kapitału akcyjnego w spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku
tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa,

za) wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na
jego wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku
spełniania niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie,

zb) zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
bankowe,

zc) nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy -
Prawo bankowe,

zd) nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe;
2) rynku emerytalnego w sprawach:

a) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa
emerytalnego,
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b) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego,
c) wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz

połączenie towarzystw emerytalnych,
d) wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego,
e) wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę

statutu towarzystwa emerytalnego,
f) likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego,
g) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
h) nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego

zarządu, depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo
powierzyło wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie
posiedzenia walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa
emerytalnego,

i) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa
emerytalnego;

3) rynku ubezpieczeniowego w sprawach:
a) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
b) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu,
c) połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
d) przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji,
[e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 35 ust. 3, art. 223i ust. 1 i art. 223l

ustawy o działalności ubezpieczeniowej,]
<e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 35h, 35l, 35m oraz art. 35o

ustawy o działalności ubezpieczeniowej,>
f) likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
g) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu

reasekuracji,
h) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i

zakładu reasekuracji,
i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
j) nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji lub

członków zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania członków
zarządu, występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub
odwołanie udzielonej prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia
walnego zgromadzenia;

4) rynku kapitałowego w sprawach:
a) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
b) zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu,
c) skreślenia maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych lub

doradcy inwestycyjnego z listy albo zawieszenia jego uprawnień do
wykonywania zawodu,
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d) udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
e) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia

zakresu jej wykonywania,
f) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f,
[h) zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji:

– spółki prowadzącej giełdę,
– Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
– domu maklerskiego,]

<h) wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, 54l, 54m oraz art. 56
ustawy o funduszach inwestycyjnych,>

i) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej giełdę,
j) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy,
k) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia

działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy

inwestycyjnych,
m)cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy

inwestycyjnych,
n) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
o) zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania

odpowiednich sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach
inwestycyjnych,

p) zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego,
q) nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust.

1 pkt 4 lub 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
r) nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i

15 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
s) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
t) zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz

zagraniczny,
u) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przez spółkę zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek
transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

v) stwierdzenia w treści decyzji wydanej na podstawie art. 253 ust. 6 oraz art. 270
ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych, że przewidywane sposoby zbywania
tytułów uczestnictwa przez fundusz zagraniczny nie spełniają warunków
określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz że fundusz nie zapewnia sprawnego wpłacania i
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wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa
oraz dostępu do informacji o funduszu,

[w) zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia lub objęcia albo zbycia akcji
towarzystwa funduszy inwestycyjnych,]

<w) wydawania decyzji, o których mowa w art. 106h, 106l, 106m oraz art. 108
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,>

x) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu,
y) nakładania kar pieniężnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję,
dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji.

[Art. 19.
Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji, w wysokości określonej w
ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego
Zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji, są pokrywane z wpłat wnoszonych przez
podmioty nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustaw, o których
mowa w art. 1 ust. 2.]

<Art. 19.
1. Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji, w wysokości

określonej w ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i nagrody dla
Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji, są
pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane w wysokości i na
zasadach określonych w przepisach ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2.

2. Wpłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt
7, obejmują opłatę od wniosku o wydanie decyzji w sprawie rejestracji agencji
ratingowej.

3. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, wynosi
1,5% wartości przychodów agencji ratingowej wskazanych w ostatnim
zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym, jednak nie mniej niż 20 000 zł i
nie więcej niż 80 000 zł.>


