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Uchwała Nr 22/20 

Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

organizowanego przez BondSpot S.A. 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu BondSpot S.A. oraz § 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., 

przyjętego uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009 r. (z późn. zm.), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) Ustawie o obrocie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi ( z poźn. zm.); 

2) Ustawie o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z poźn. zm.);”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) publicznym dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to prospekt, 

memorandum informacyjne lub inny dokument, którego opublikowanie lub 

udostępnienie jest wymagane w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się 

o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z 

przepisami Ustawy o ofercie lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129, który został zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru;”, 

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
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„15) dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy;”, 

d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) dniu obrotu – rozumie się przez to dzień roboczy, w którym odbywają się 

notowania instrumentów dłużnych na Rynku, szczegółowo określonym w Załączniku Nr 

2 do niniejszego Regulaminu;”, 

2) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ich łączna wartość nominalna wynosi, co najmniej 5.000.000 zł, a w przypadku 

instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej, co najmniej równowartość 

5.000.000 zł; wymogu tego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu na 

Rynku instrumentów dłużnych, które mają być oznaczone tym samym kodem ISIN, co 

instrumenty już notowane,”, 

3) w § 6 w ust. 2: 

a) w pkt 3 wyrazy „aneksy” oraz „aneksów” zastępuje się odpowiednio wyrazami 

„suplementy” oraz „suplementów”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) decyzję właściwego organu nadzoru o zatwierdzeniu publicznego dokumentu 

informacyjnego i suplementów do tego dokumentu,”, 

4) w § 7: 

a) w ust. 3 uchyla się pkt 2, 

b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „aneksy” oraz „aneksów” zastępuje się odpowiednio wyrazami 

„suplementy” oraz „suplementów”, 

5) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a 

1. Wniosek o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów dłużnych podlega odrzuceniu w 

przypadku ziszczenia się łącznie poniższych przesłanek:  

1) wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez Spółkę dodatkowe 

informacje, oświadczenia lub dokumenty nie zostały zmienione, uzupełnione lub 

złożone, zgodnie z wymogami oraz w terminie określonymi w pisemnym żądaniu 

Spółki, przekazanym w formie kopii/skanu odpowiedniego pisma emitentowi za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany Spółce adres e-mail danego 

podmiotu; termin określony przez Spółkę nie może być krótszy niż 10 dni roboczych 

od dnia przekazania kopii/skanu odpowiedniego pisma emitentowi; 

2) wniosek, dokumenty lub dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 1, nie zostały 

zmienione, uzupełnione lub złożone, zgodnie z wymogami określonymi  

w żądaniu, o którym mowa w pkt 1, pomimo powtórnego jego przekazania emitentowi 
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(w trybie i na zasadach określonych w pkt 1, oraz pomimo powtórnego upływu terminu 

określonego w tym żądaniu, licząc od dnia jego powtórnego przekazania emitentowi). 

2. Spółka przekazując kopię/skan żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinna również 

przekazać pouczenie, że po bezskutecznym upływie terminu określonego w żądaniu, licząc 

od dnia wskazanego w ust. 1 pkt 2, wniosek o wprowadzenie do obrotu danych 

instrumentów dłużnych może podlegać odrzuceniu. 

3. Uchwała o odrzuceniu wniosku o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów dłużnych 

z przyczyn, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

4. Kopię/skan uchwały, o której mowa w ust. 3, przekazuje się emitentowi, w trybie i na 

zasadach analogicznych jak określone w ust. 1 pkt 1. 

5. Uchwała, o której mowa w ust. 3, podlega publikacji na stronie internetowej Rynku.  

6. W przypadku odrzucenia wniosku o wprowadzenie ponowny wniosek  

o wprowadzenie do obrotu na Rynku tych samych instrumentów dłużnych może zostać 

złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przekazania uchwały o odrzuceniu 

wniosku emitentowi.”, 

6) § 14e otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku innym niż określony w § 14d Spółka podaje do wiadomości uczestników 

obrotu informację o dniu ostatniego notowania instrumentów dłużnych objętych tym samym 

kodem ISIN, ustaloną w porozumieniu z ich emitentem.”, 

7) W § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, 

sposób lub okoliczności prowadzenia przez emitenta lub podmiot od niego zależny 

działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego 

instrumentami dłużnymi na Rynku lub na interes uczestników tego obrotu, w 

szczególności w przypadku:  

a) niepodjęcia przez emitenta lub podmiot zależny emitenta prowadzenia działalności 

operacyjnej w zakresie lub w terminie wskazanym w dokumencie informacyjnym lub 

w innym dokumencie przekazanym przez emitenta do publicznej wiadomości, 

b) zaniechania prowadzenia przez emitenta lub podmiot zależny emitenta 

podstawowej działalności operacyjnej, 

c) istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta lub 

podmiot zależny emitenta, 

d) istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej, majątkowej lub finansowej emitenta 

lub podmiotu zależnego emitenta, 
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e) istotnej niepewności co do stanu faktycznego lub wątpliwości odnośnie do aktualnej 

sytuacji gospodarczej, majątkowej lub finansowej emitenta lub podmiotu zależnego 

emitenta 

- Spółka może zobowiązać emitenta do: 

1) zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa 

handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym 

usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, 

z zastrzeżeniem ust. 2, dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia 

dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do 

możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej 

oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, 

2) opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1.”, 

b) w ust. 3 wyrazy „45 dni” zastępuje się wyrazami „40 dni roboczych”, 

c) w ust. 4 w zdaniu końcowym wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „20 dni roboczych”. 

 

§ 2 

W Załączniku Nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały („Dokument 

informacyjny”) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wartości zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań 

przeterminowanych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 

miesiące udostępnienie propozycji nabycia instrumentów objętych wnioskiem oraz 

perspektyw kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu 

instrumentów dłużnych objętych wnioskiem,”, 

2) w § 10: 

a)  pkt 7a otrzymuje brzmienie: 

„7a) oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe 

wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od 

dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki 

sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe;”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny 

wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek 
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niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi 

dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z 

emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych 

emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z 

nich co najmniej: 

a) nazwy (firmy), formy prawnej, 

b) siedziby i adresu, 

c) przedmiotu działalności, 

d) udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale 

zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im 

udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu;”, 

3) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16 

W przypadku gdy wyemitowane obligacje posiadają rating na poziomie obligacji Skarbu 

Państwa, w dokumencie informacyjnym dla instrumentów dłużnych zamieszcza się co 

najmniej informacje określone w § 5 ust. 2 i ust. 2a, § 6, § 8, § 9, § 12 oraz § 13. Przepis § 

5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”, 

4) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 

Uproszczony dokument informacyjny dla instrumentów dłużnych sporządza się w 

przypadku ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Rynku instrumentów dłużnych 

emitowanych przez: 

1) podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) – e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129; 

2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, o 

ile stosuje się do nich przepisy art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe.”, 

5) w § 19 w ust. 1: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) wartość zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań 

przeterminowanych, ustaloną na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 

4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia instrumentów objętych wnioskiem oraz 

perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu 

instrumentów dłużnych objętych wnioskiem,”, 
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b) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) oświadczenie emitenta stwierdzające, że według niego jego aktywa obrotowe 

wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy 

od dnia sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, a jeśli nie - 

wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.”, 

6) w § 22 w ust. 1: 

a) w pkt 2 wyraz „emitowanych” skreśla się, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wartość zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań 

przeterminowanych, ustaloną na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 

4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia instrumentów objętych wnioskiem oraz 

perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu 

instrumentów dłużnych objętych wnioskiem,”, 

c) po pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) oświadczenie emitenta stwierdzające, że według niego jego aktywa obrotowe 

wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy 

od dnia sporządzenia noty informacyjnej, a jeśli nie - wskazanie w jaki sposób zamierza 

zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.” 

. 

§ 3 

W Załączniku Nr 2 do Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały („Zasady obrotu 

instrumentami dłużnymi”) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu 

wypełniania przez Spółkę obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2, oraz obowiązków 

wynikających z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/957, a także do celów 

statystycznych zgodnie z art. 29d Ustawy o obrocie.”, 

 

§ 4 

W Załączniku Nr 3 do Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały („Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1  lit b) otrzymuje brzmienie: 

„b) informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – 9 i § 5 ust. 2 niniejszego Załącznika;”, 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Emitent obligacji jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego 

informacji: 

1) o umorzeniu obligacji emitenta, 

2) o zmianie praw z obligacji notowanych na Rynku, wraz ze wskazaniem zakresu 

zmian, przy czym za zmianę praw uważa się również zmianę oprocentowania 

obligacji, 

3) o emisji obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa 

oraz obligacji przychodowych, 

4) o niewypełnieniu w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających 

z instrumentów dłużnych, 

5) o niedojściu emisji do skutku z powodu nieosiągnięcia progu emisji, 

6) o zmianie banku-reprezentanta, 

7) o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy instrumentów dłużnych oraz o wykonaniu 

obowiązków, o których mowa w art. 67 ust. 2, art. 68 ust. 4 lub art. 72 ustawy z dnia 

15 stycznia 2015 r. o obligacjach – w odniesieniu do obligacji wprowadzonych do 

obrotu na Rynku, 

8) o każdej zmianie warunków emisji obligacji wprowadzonych do obrotu na Rynku, 

wraz z przekazaniem tekstu jednolitego zmienionych warunków emisji, 

9) o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej, a także odwołaniu lub rezygnacji 

osoby zarządzającej lub nadzorującej; w przypadku powołania osoby zarządzającej 

lub nadzorującej raport bieżący powinien zawierać również informacje, o których 

mowa w § 10 pkt 21 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

10) o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta lub 

postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta ze 

względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania 

upadłościowego emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, 

11) o zmianie adresu emitenta lub adresu jego strony internetowej lub ostatniego 

wskazanego Spółce adresu e-mail emitenta, 

12) o umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w Dziale 4 rejestru 

przedsiębiorców.”, 

3) w § 10: 

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a) w brzmieniu: 
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„6a) wartości nominalnej instrumentów dłużnych;”, 

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a) w brzmieniu 

„8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty dłużne  

w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach są 

podmiotami powiązanymi z emitentem tzn. są podmiotem dominującym wobec emitenta, 

podmiotem zależnym od tego emitenta lub od podmiotu dominującego wobec tego 

emitenta, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie;”, 

4) w § 11: 

a) w ust. 2 wyrazy „wybranych danych finansowych spółki zależnej” zastępuje się 

wyrazami „wybranych danych finansowych jednostki zależnej”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, będący jednostką dominującą, nie jest obowiązany 

do przekazywania odrębnego raportu półrocznego, pod warunkiem zamieszczenia w 

skonsolidowanym raporcie półrocznym informacji określonych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 2a 

i 2b oraz § 12 ust. 2, w odniesieniu do emitenta.”, 

5) w § 12 w ust. 1: 

a) w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu 

miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami 

rachunkowości, przy czym:”, 

b) w pkt 2 pkt a) i b) otrzymują brzmienie: 

„a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone 

sprawozdanie finansowe zawierać powinno co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych – co 

najmniej w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi oraz cyframi arabskimi, w 

zależności od prowadzonej działalności w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o 

rachunkowości, 

b) w przypadku stosowania standardów uznawanych w skali międzynarodowej 

półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której 

zakres został określony w tych standardach, 

c) pkt 2a – 2c otrzymują brzmienie: 

„2a) informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości; 

2b) komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na 

działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym półroczu; 
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2c) opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających 

konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej 

z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i 

udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;”, 

d) po pkt 2c dodaje się pkt 2d i 2e w brzmieniu: 

„2d) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania 

finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych - wskazanie przyczyn 

niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub 

przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej 

konsolidacją; 

2e) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania 

finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych - wybrane dane 

finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, 

zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego;”, 

e) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności 

emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego, zwane dalej „półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta”, 

zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem emitenta są 

istotne dla oceny jego zdolności wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z 

wyemitowanych instrumentów dłużnych, z zastrzeżeniem § 17a;”, 

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej informacje, o których mowa w 

§ 12 ust. 1, dotyczące grupy kapitałowej emitenta, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.”, 

7) w § 14 w ust. 1: 

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a) opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających 

konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej 

z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i 

udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;”, 

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania 

finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn 
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niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub 

przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej 

konsolidacją; 

2c) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania 

finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane 

finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, 

zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego;”, 

c) w pkt 3 w lit. b) wyrazy „MSR” zastępuje się wyrazami „standardów uznawanych w skali 

międzynarodowej”, 

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności 

emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego 

sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności emitenta”), obejmujące co 

najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, 

z zastrzeżeniem § 17a;”, 

8) w § 15 w ust. 1: 

a)  w pkt 3 w lit. b) wyrazy „MSR” zastępuje się wyrazami „standardów uznawanych w skali 

międzynarodowej”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy 

kapitałowej emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ("sprawozdanie z działalności 

grupy kapitałowej emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w 

obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 17a;”, 

9) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

 

„§ 17a 

W przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, a także raportu 

półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego sprawozdanie zarządu lub osoby 

zarządzającej na temat działalności emitenta oraz odpowiednio sprawozdanie zarządu lub 

osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta mogą być 

sporządzone w formie jednego dokumentu.”, 

10) w § 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Raporty bieżące przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2-3, niezwłocznie od 

zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 7), raport bieżący przekazuje się 

niezwłocznie po ogłoszeniu zwołania zgromadzenia obligatariuszy, a w pozostałym 

zakresie – niezwłocznie po wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 67 ust. 2, 

art. 68 ust. 4 lub art. 72 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.”, 

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W przypadku powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej, informacje o 

których mowa w § 10 pkt 21 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu, przekazuje się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu.”. 

§ 5 

W Załączniku Nr 3a do Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały („Segment 

PRIME”) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na poziomie inwestycyjnym, rozumianym jako co najmniej trzeci [3] stopień jakości 

kredytowej zgodny ze znaczeniem referencyjnym kategorii ratingowej według stopnia jakości 

kredytowej określonym w Załączniku II do Rozporządzenia wykonawczego 2016/1799.”. 

§ 6 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 - 5. 

2. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3 przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem postanowień 

§ 7 ust. 3 pkt 2 części ogólnej Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

3. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

stosuje się postanowienia § 7a części ogólnej Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały, w brzmieniu przyjętym niniejszą uchwałą. 

4. Postanowienia § 11 ust. 2 i 3, § 12, § 13 oraz § 17a Załącznika Nr 3 do Regulaminu, o 

którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których 

mowa w § 4 pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 9 niniejszej uchwały, stosuje się do raportów półrocznych 

oraz skonsolidowanych raportów półrocznych publikowanych począwszy od dnia 1 lipca 

2020 r. 

5. Postanowienia § 11 ust. 2, § 14, § 15 oraz § 17a Załącznika Nr 3 do Regulaminu, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały, w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w 

§ 4 pkt 4, pkt 7, pkt 8 i pkt 9 niniejszej uchwały, stosuje się do raportów rocznych oraz 

skonsolidowanych raportów rocznych publikowanych począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. 


