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Propozycje zmian w ustawie o obligacjach 
 
Celem niniejszej propozycji jest uelastycznienie instrumentu finansowego - 
obligacji w kierunku zgodnym z rozwiązaniami spotykanymi w innych legislacjach . 
Zaproponowane przez nas modyfikacje zmierzają w stronę umożliwienia 
dokonywania zmian w warunkach emisji obligacji, wprowadzenie nowych 
charakterystyk instrumentu, jak również doprecyzowania i wyjaśnienia już 
istniejących zapisów ustawy w oparciu o doświadczenia uczestników rynku. 
 
Nowe przepisy powinny tworzyć pewne minimum wymagane do dokonania emisji, 
jednocześnie z możliwością tworzenia obligacji o nowych cechach,  
odpowiadających specyficznym potrzebom stron. 
 
Uwagi ogólne  
 
I. 
W świetle doświadczeń przy pierwszych dwóch emisjach obligacji przychodowych 
w Polsce wydaje się wskazane pełniejsze zabezpieczenie interesów obligatariuszy 
obligacji przychodowych w przypadku wszczęcia postępowania naprawczego 
przez emitenta, podobnie jak ma to miejsce w przepisach regulujących ogłoszenie 
przez niego upadłości. W obecnym stanie prawnym, istnieje ryzyko, że w trakcie 
postępowania naprawczego posiadacze obligacji przychodowych nie będą 
posiadać szczególnych praw w porównaniu z pozostałymi wierzycielami, co w 
sytuacji postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego daje im ustawa o 
obligacjach. Istnieją wątpliwości czy przypadkiem w trakcie głosowania nad 
układem w grupach wierzycieli posiadacze obligacji przychodowych nie będą 
zaklasyfikowani do grupy czwartej tzw. „pozostałych wierzycieli”, która zapewne 
będzie stanowiła najliczniejszy zbiór podmiotów, a w związku z tym interesy 
obligatariuszy mogą nie zostać uwzględnione. W konsekwencji pozostali 
niezabezpieczeni wierzyciele emitenta wchodzący w skład tej samej grupy, co 
obligatariusze obligacji przychodowych, mogą przy posiadaniu odpowiedniej 
większości, dokonać redukcji wierzytelności głównej wszystkich wierzycieli 
wchodzących w skład tej grupy, tj. również obligatariuszy obligacji przychodowych. 
Powyższe może mieć negatywny wpływ na ocenę takich obligacji przez 
inwestorów i zasadniczo zmniejszyć zainteresowanie tego typu instrumentem. 
 
II.  
Opcjonalnie do funkcjonującej w ustawie instytucji banku-reprezentanta wskazane 
wydaje się także rozważenie wprowadzenia dodatkowo instytucji zgromadzenia 
obligatariuszy. Instytucja ta istniała w ustawie o obligacjach obowiązującej w 
naszym kraju w okresie międzywojennym. Jest to ponadto instytucja istniejąca w 
ustawodawstwie wielu krajów europejskich. Możliwość powołania zgromadzenia 
obligatariuszy stwarzałaby możliwość podejmowania najważniejszych decyzji 
dotyczących zmiany warunków emisji lub możliwości wykonywania określonych 
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praw przez obligatariusza bez konieczności uzyskiwania zgody wszystkich 
obligatariuszy. Taka elastyczność byłaby w pierwszym rzędzie niezwykle pomocna 
właśnie dla obligacji o dłuższych (np. kilku – lub kilkunastoletnich) terminach 
wykupu zabezpieczonych w sposób inny niż gwarancją/letter of comfort „spółki - 
matki” emitenta, w tym do obligacji przychodowych, gdzie wprowadzenie pewnych 
modyfikacji jest uzasadnione i pożyteczne z punktu widzenia zarówno emitenta, 
jak i inwestorów oraz realizacji samego przedsięwzięcia. 
 
Naszym zdaniem, ewentualne nowe przepisy w tym zakresie powinny być 
analogiczne do obowiązujących w przypadku walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy w spółkach akcyjnych. Zgromadzenie obligatariuszy mogłoby być 
zwoływane np. przez depozytariusza lub podmiot wskazany w warunkach emisji.  
 
Instytucja banku-reprezentanta nie jest obecnie wykorzystywana w praktyce 
rynkowej ze względu na znaczący zakres obowiązków i odpowiedzialności takiego 
podmiotu, co powoduje z jednej strony brak woli banków do przyjmowania takich 
obowiązków, a z drugiej strony duże koszty pełnienia przez banki takiej funkcji, co 
wpływa negatywnie na opłacalność całej transakcji. 
 
III.  
W celu upowszechnienia i uelastycznienia wykorzystywania  instytucji banku-
reprezentanta przez emitentów proponujemy znaczne ograniczenie lub nawet 
wykreślenie przepisów odnoszących się do jego obowiązków i odpowiedzialności. 
Uregulowanie tych zagadnień w treści umowy, o której mówi art. 32 Ustawy, 
stworzy możliwość swobodnego kształtowania stosunków między emitentem, 
bankiem-reprezentantem i obligatariuszami. Tym samym to rynek ukształtuje 
ocenę ryzyka wynikającego z takiej umowy i emisji oraz koszt transakcji. 
Przykładowo ustalenie wysokiego poziomu warunków ochrony obligatariuszy 
wpłynie na obniżenie kosztów pozyskania środków z emisji, natomiast niski 
poziom ochrony interesów obligatariuszy będzie wpływał na wyższy koszt 
pozyskania środków pieniężnych z emisji. Zastosowanie tego rozwiązania stworzy 
możliwość lepszego dostosowania emisji obligacji do potrzeb emitenta i oczekiwań 
rynku.  
 
IV. 
Proponujemy umożliwić emisje „obligacji podporządkowanych”, tak aby 
poszczególne serie obligacji emitowanych przez danego emitenta mogły 
reprezentować różne prawa w zakresie kolejności zaspokojenia roszczeń z danej 
serii obligacji lub uzależniać spełnienie świadczenia z danej serii obligacji od 
wystąpienia określonych zdarzeń (określonych w warunkach emisji). W 
szczególności zaspokojenie roszczeń wynikających z danej serii obligacji mogłoby 
być uzależnione od uprzedniego zaspokojenia roszczeń obligatariuszy 
wynikających z innej serii obligacji danego emitenta 
 
Takie papiery wartościowe można będzie wykorzystywać przy: 

• wykorzystywania emisji obligacji dla  „project finance”, 

• pozyskiwania „mezzanine debt” przez przedsiębiorstwa,  

• programach  sekurytyzacji aktywów bankowych oraz niebankowych, 

• pozyskiwaniu przez banki krajowe długu podporządkowanego (Tier II) na 
rynku polskim 
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Instrument ten ułatwiłby finansowanie przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku, 
zatem przyczyni się do znoszenia barier dostępu do kapitału istniejących w 
zakresie finansowania niektórych inwestycji.  
 
Dotychczasowe brzmienie art. 24 ust.2 ustawy o obligacjach implikuje, że brak 
płatności jakiegoś kuponu z obligacji daje obligatariuszowi prawo do żądania 
przedterminowego wykupu całej emisji. Co więcej, tego uprawnienia nie można 
skutecznie wyłączyć w sposób umowny w warunkach emisji. Instytucja „obligacji 
podporządkowanych” pozwala, aby w przypadku „non-payment” zawiesić płatność 
z danej serii obligacji, i nie spowodować tym samym upadłości Emitenta.  
 
Przykłady: 
- W przypadku sekurytyzacji, podstawą do zawieszenia obsługi/spłaty obligacji 

podporządkowanych byłby „brak płatności” wynikający z nadrzędnej wobec niej 
transzy obligacji (czyli uzależnienie zaspokojenia roszczeń z naszej serii od 
uprzedniego zaspokojenia roszczeń z innej serii). 

- W przypadku „project finance” (zakładając, że finansowanie zewnętrzne jest 
dostarczane poprzez kredyty bankowe oraz jedną transzę obligacji) podstawą 
zawieszenia obsługi obligacji byłby np. brak wystarczających środków na 
spłatę danej raty kredytu albo zbyt niska wartość generowanego cash-flow po 
obsłudze kredytu (czyli „określone zdarzenie”) 

- W przypadku emisji „Upper Tier II” - podstawą zawieszenia obsługi obligacji 
byłyby np. straty ponoszone przez Emitenta (czyli „określone zdarzenie”). 

 
V. 
Obecnie doktryna prawa stoi na stanowisku, że ustawa o obligacjach nie 
dopuszcza możliwości konwersji obligacji imiennych na okaziciela i odwrotnie. 
Stanowisko to, jakkolwiek słuszne z punktu widzenia wykładni obowiązujących 
przepisów, nie wydaje się zasadne w świetle potrzeby rozwoju rynku obligacji. 
 
Przepisy ogólne dotyczące papierów wartościowych zawarte w Kodeksie 
Cywilnym, nie wykluczają możliwości konwersji. Równoległe do ustawy o 
obligacjach przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące spółek akcyjnych w 
art. 335 dopuszczają konwersje akcji imiennych na akcje na okaziciela lub 
odwrotnie, o ile ustawa lub statut spółki akcyjnej nie stanowi inaczej. W związku z 
powyższym proponujemy rozważyć wprowadzenie jednoznacznego przepisu (np. 
jako ust.2 art. 14 wzorując się na rozwiązaniu przyjętym we wskazanym przepisie 
ustawy KSH). Efektem tej zmiany będzie zlikwidowanie istniejącego ryzyka 
prawnego dla emitentów i obligatariuszy oraz rozwój rynku obligacji poprzez 
wprowadzenie mechanizmu uelastyczniającego obrót obligacjami.  
 
Uwagi szczegółowe dotyczące obligacji przychodowych 
 
Art. 23a ust. 1 pkt 1 
 
Jak pokazały praktyczne doświadczenia, niektóre sformułowania użyte w tym 
przepisie budzą wątpliwości interpretacyjne. Nie jest do końca jasne czy 
przedsięwzięcie, do przychodów i majątku którego emitent może przyznać 
obligatariuszom pierwszeństwo musi być w całości, czy może być tylko w części, 
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sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji. Jak się wydaje, za tym 
drugim rozwiązaniem przemawiają dwa argumenty. Intencją ustawodawcy jest 
między innymi, aby obligacje przychodowe były jednym ze sposobów na 
pozyskanie własnych środków w celu skorzystania ze środków z funduszy 
unijnych. W tym przypadku przedsięwzięcie będzie więc finansowane nie tylko ze 
środków z emisji obligacji a również ze środków unijnych. Ponadto, biorąc pod 
uwagę zakres rodzaju podmiotów, które mogą emitować obligacje przychodowe, 
należy dojść do wniosku, iż większość przedsięwzięć finansowanych ze środków 
pochodzących z obligacji będzie stanowić przebudowę lub rozbudowę istniejącej 
infrastruktury, która została już sfinansowana z innych środków.  
 
Mając na uwadze powyższe, obecne przepisy powinny zostać doprecyzowane. 
Pomocne może być wykorzystanie już istniejącej definicji przedsięwzięcia 
funkcjonującej w prawie polskim, która została zawarta w ustawie o partnerstwie 
publiczno-prawnym. 
 
Art. 23a ust. 1 pkt 2 
 
Zgodnie z powyższym artykułem emitent może  przyznać obligatariuszom- jako 
formę zabezpieczenia ustanowionego na rzecz obligatariuszy -  pierwszeństwo 
zaspokajania się z przychodów generowanych przez inne przedsięwzięcie niż to, 
które jest finansowane z emisji obligacji. Wydaje się, iż analogicznie do 
postanowień art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy o obligacjach emitent powinien być 
uprawniony również do przyznania obligatariuszom pierwszeństwa zaspokajania 
się z majątku takiego innego przedsięwzięcia.  
 
Ze względów praktycznych łatwiej jest przyjąć zabezpieczenie w postaci 
pierwszeństwa zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta 
na majątku innego przedsięwzięcia emitenta niż ustanawiać odrębne 
zabezpieczenia w postaci hipotek, zastawów czy cesji, które mogą okazać się 
niepewne, kosztowne i skomplikowane proceduralnie. 
 
Art. 23a ust. 2 pkt 2 
 
Nie negując generalnej konstrukcji merytorycznej tego przepisu proponujemy 
dodatkowo wprowadzić możliwość emitowania obligacji przychodowych przez 
spółki, w których więcej niż 50% akcji/udziałów posiada nie tylko jedna gmina (tak 
jak obecnie), ale także większa ich liczba. Taka sytuacja, gdzie kilka 
sąsiadujących ze sobą gmin wspólnie powołuje przedsiębiorstwa świadczące 
usługi o charakterze komunalnym występuje w praktyce i nie wydaje się, aby 
istniały merytoryczne powody dla braku przyznania takim podmiotom zdolności 
emisyjnej w zakresie emisji obligacji przychodowych. 
 
Art. 23a ust. 2 pkt 3 
 
Zgodnie z tym artykułem zdolność emisyjną w zakresie obligacji przychodowych 
posiadają określone spółki kapitałowe, o ile jedynym przedmiotem działalności 
takiej spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie 
zadań z zakresu użyteczności publicznej. W trakcie przygotowywania 
dokumentacji emisji obligacji oraz w okresie pomiędzy emisją i wykupem obligacji 
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znaczące problemy sprawiać może konieczność ograniczenia działalności 
emitentów jedynie do powyższych dwóch kategorii działalności. Dodatkową 
trudność sprawia niedookreślone pojecie zaspokajania potrzeb społeczności 
lokalnych. W praktyce zdarzają się często przypadki, że przedsiębiorstwa 
komunalne dysponują np. mieszkaniami lub innymi lokalami, które mogłyby 
wynajmować na rynku komercyjnym. Często dodatkowym sposobem 
pozyskiwania środków jest wynajem sprzętu należącego do takiego 
przedsiębiorstwa, jeżeli w danym czasie nie jest on wykorzystywany na 
prowadzenie podstawowej działalności. Powyższa działalność nie jest niewątpliwie 
głównym źródłem przychodów takich przedsiębiorstw, ale może stanowić 
dodatkowy strumień finansowania niezbędnego dla jego rozwoju. Pozyskiwanie 
tego typu środków wydaje się również być korzystne dla samych obligatariuszy, 
jako że środki te poprawiają sytuację finansową emitenta.  
 
W związku z tym proponujemy, aby uprawnionymi do emisji obligacji były spółki, 
których głównym, a nie jedynym, przedmiotem działalności jest zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności 
publicznej. 
 
Alternatywnie można by także rozważyć zastosowanie kryterium przychodowego, i 
tak  uprawnionymi do emisji obligacji byłyby spółki, które osiągają, co najmniej np. 
50% swoich przychodów (liczonych na podstawie ostatniego rocznego 
sprawozdania finansowego) z tytułu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych 
lub wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej.  
 
Art. 23b ust. 1 
 
W przepisie tym określa się, iż wszystkie przychody z określonego 
przedsięwzięcia powinny wpływać na odrębny rachunek bankowy, przeznaczony 
wyłącznie do ich gromadzenia. Zgodnie z definicją przychodów, w rozumieniu 
przepisów podatkowych, podatek VAT nie stanowi przychodu spółki. W 
konsekwencji na odrębny rachunek wpływają środki, które nie stanowią 
przychodów.  
 
Proponujemy w związku z tym wyraźne wskazanie, iż na rachunek ten będą 
przekazywane przychody z danego przedsięwzięcia powiększone o podatek VAT, 
(jeżeli taki będzie należny).  
 
Art. 23b ust. 7 
 
Naszym zdaniem w przepisie tym powinno się także wskazać art. 170 ustawy o 
finansach publicznych.  
 
Skoro  ta kwota zgromadzona na rachunku nie jest wliczana jest do współczynnika 
określonego w art. 169, to wydaje się , że analogicznie  nie powinna być wliczana 
przy art. 170, ponieważ oba współczynniki dotyczą poziomu zadłużenia  i 
związanego  z nim bezpieczeństwa finansowego gminy.  
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Art. 23c ust.  1 
 
Wydaje się, że dla pełnej jednoznaczności w przepisie tym powinno się także 
uwzględnić, że na rachunek bankowy powinny wpływać także wszelkie inne 
środki, do których obligatariuszy uzyskują prawo pierwszeństwa tj. np. ze 
sprzedaży, w trakcie postępowania upadłościowego, składników majątku emitenta 
stanowiących majątek przedsięwzięcia.  
 
 
Uwagi szczegółowe dotyczące innych przepisów ustawy o obligacjach 
 
Art. 7 ust. 2 oraz powiązany z nim art. 15 
 
Obecnie obowiązujące brzmienie tego przepisu może być interpretowane, że 
tytułem do wykreślenia hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia 
wierzytelności obligatariuszy może być wyłącznie protokół umorzenia wykupionych 
obligacji. Takie rozwiązanie stanowi w praktyce duże utrudnienie. W przypadku 
transakcji, w których konieczna jest zmiana, za zgodą emitenta i wszystkich 
obligatariuszy, zakresu zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz istnieją 
wątpliwość czy, aby dokonać wykreślenia jednej z hipotek, nie jest konieczne 
umorzenie istniejących obligacji i emisja nowych. Taka operacja, w przypadku 
finansowania projektów z różnych źródeł, może okazać się niemożliwa do 
zaakceptowania przez inne strony finansujące.  
 
W związku z tym proponujemy, aby wprowadzić w ustawie o obligacjach 
możliwość wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz obligatariuszy, także w 
przypadku zrzeczenia się tego typu zabezpieczenia przez wszystkich 
obligatariuszy lub zgromadzenie obligatariuszy, jeśli warunki emisji obligacji tak 
stanowią, dostarczając do sądu wyłącznie oświadczenia obligatariuszy lub 
uchwałę zgromadzenia obligatariuszy o zrzeczeniu się, a nie protokół umorzenia 
obligacji 
 
Art. 10 ust. 1 pkt 7 
 
Zgodnie z ustawą emitent zobowiązany jest wskazać w propozycji nabycia 
perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu 
obligacji proponowanych do nabycia. Szczególnie w przypadku obligacji z długim 
okresem zapadalności podawanie takich informacje jest kłopotliwe i zapewne mają 
one ograniczona wartość dla inwestorów. W związku z tym proponujemy 
skreślenie tego wymogu lub też ograniczenie go wyłącznie do obligacji w terminie 
wykupu poniżej 1 roku. 
 
Ponadto, wątpliwości interpretacyjne oraz problemy techniczne budzi zapis 
dotyczący informowania o „wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień 
kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia” z następujących 
powodów: 

• nie jest jasne czy chodzi o zobowiązania finansowe czy wszystkie 
zobowiązania (w tym handlowe) spółki/emitenta oraz dodatkowo czy mają to 
być dane ze sprawozdania kwartalnego F-01 czy też dane szacunkowe w 
sytuacji gdy nie ma sporządzonych jeszcze danych kwartalnych; 
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• jeżeli spółka/emitent nie ma sporządzonych sprawozdań kwartalnych (które 
zgodnie z przepisami spółki sporządzają w ciągu 35 dni od daty zakończenia 
kwartału) – jakie dane ma przedstawiać i czy w ogóle może emitować 
obligacje? 

 
W związku z tym, sugerujemy dookreślenie, że jeżeli nie ma jeszcze 
sporządzonych danych kwartalnych, spółka/emitent podaje dane szacunkowe lub 
dane z ostatniego dostępnego sprawozdania. 
 
Art. 10 ust. 3 
 
Proponujemy doprecyzować, że  w przypadkach, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3, 
emitent prowadzący działalność dłużej niż rok jest obowiązany udostępnić 
sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień bilansowy przypadający nie 
wcześniej niż 18 miesięcy przed datą publikacji warunków emisji, wraz z opinią 
biegłego rewidenta, chyba że nie upłynął jeszcze termin, w którym emitent był 
zobowiązany zgodnie z przepisami o rachunkowości sporządzić pierwsze 
sprawozdanie finansowe. 
 
Zaproponowane  zmiany wprowadzą następujące usprawnienia:  
 

• nie nastąpi sytuacja, w której emitent nie ma zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego na datę przypadającą w okresie 18 miesięcy – zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od 
końca roku obrotowego 

• nie nastąpi   sytuacja, gdy emitent, który jest zobowiązany do 
przedstawienie sprawozdania finansowego, którego nie był zobowiązany 
przygotowywać  zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 
Art. 15 
 
1. Ponieważ ustawa przewiduje również emisję obligacji zdematerializowanych 

proponujemy wprowadzić zapis (w formie np. kolejnego ustępu)  iż nie można 
również dokonać zapisu w ewidencji obligacji przed ustanowieniem 
zabezpieczeń. 
 

2. Proponujemy wprowadzić ust. 2 w art. 15 ustawy o obligacjach w brzmieniu:  
"Przepis ust. 1 nie stosuje się do emisji obligacji, w których warunki emisji 
przewidują ustanowienie zabezpieczenia w terminie późniejszym pod 
warunkiem, że nieustanowienie zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami 
warunków emisji uprawniać będzie obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem 
wcześniejszego wykupu obligacji."  

 
3. Proponujemy, aby do wprowadzić w tym artykule kolejny akapit, który będzie 

stwierdzał, że zmiana zabezpieczenia obligacji w okresie do czasu wykupu 
obligacji jest dopuszczalna za zgodą obligatariuszy / zgromadzenia 
obligatariuszy, jeżeli warunki emisji przewidują możliwość dokonania zmiany 
oraz wskazują warunki i tryb zmiany zabezpieczenia obligacji. Naszym 
zdaniem, należy wprowadzić możliwość wydawania uprzednio 
zabezpieczonych obligacji materialnych lub zapisywania ich w ewidencji w 
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przypadku obligacji zdematerializowanych z możliwością ustanowienia nowych 
zabezpieczeń (o ile warunki emisji obligacji przewidują sposób zwalniania 
zabezpieczeń). 

 
Art. 18  
 
Proponujemy przywrócić art. 18ustawy o obligacjach, uchylony ustawą z dnia 7 
lipca 2005 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, we wcześniejszym  brzmieniu: „Do oprocentowania obligacji nie stosuje się 
przepisów o odsetkach maksymalnych”.  
 
Zgodnie z art. 2. ustawy o obligacjach osoba fizyczna nie posiada zdolności 
emisyjnej. A więc jedynym efektem wykreślenia tego przepisu jest pozbawienie 
konsumentów (inwestorów) uzyskiwania wyższych zysków wynikających z 
nabytych obligacji. Sprzedaż obligacji inwestorom nie odbywa się na podstawie 
umowy wiążącej obie strony, ale na podstawie publikowanego prospektu 
emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Tak więc to wyłącznie inwestor 
decyduje, czy nabędzie obligacje.  
 
Obligacje są instrumentem finansowym używanym często do finansowania 
projektów dużego ryzyka, a przy takich projektach inwestycyjnych inwestorzy 
żądali będą zapewnienia potencjalnych ponadprzeciętnych dochodów z projektów. 
Uniemożliwienie finansowania przedsięwzięć gospodarczych o podwyższonym 
ryzyku w  oparciu o polskie prawo powoduje: 
 

• ograniczenie dostępności źródeł finansowania na rozwój polskich 
przedsiębiorstw, 

• utratę przychodów dla polskich instytucji obsługujących emisję obligacji na 
wszystkich jej etapach, a co za tym idzie zmniejszenie przychodów 
budżetowych, 

• dokonywanie niektórych emisji na podstawie prawa obcego (np. brytyjskim 
lub holenderskim), a tym samym polskie prawo będzie obchodzone, a  
cześć dochodów będzie pozyskiwana przez zagranicznych pośredników. 

 
Art. 29 (w związku z art. 17.1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarb 
Państwa). 
 
Obecne brzmienie przepisu czyni go niezbyt jasnym; wskazane zatem byłoby 
doprecyzowanie. Proponujemy, aby wyraźnie zaznaczyć, że konieczność 
zawarcia umowy o reprezentację jest warunkowana przekroczeniem liczby 15 
nabywców w obrocie pierwotnym. Analogiczna zmiana powinna zostać także 
uwzględniona w art. 17.1  ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa. 
 
Alternatywnie proponujemy ponadto rozważyć w ogóle ewentualne skreślenie 
limitu piętnastu nabywców i pozostawić SP udzielającemu poręczenia lub 
gwarancji swobodę w określaniu liczby nabywców, przy której interesy SP są 
zabezpieczone poprzez powołanie banku-reprezentanta lub opcjonalnie 
zgromadzenie obligatariuszy. Obecnie nie wiadomo, czym jest podyktowane to 
ograniczenie, ponieważ nie jest jasne, czy emitent jest obowiązany tylko gdy 
liczba nabywców jest większa niż 15, czy jest zobowiązany zawsze, kiedy w grę 
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wchodzi poręczenie lub gwarancja SP? Jak wyliczyć spełnienie limitu przy płynnej 
emisji -  na każdy dzień, czy średnio w miesiącu?  
 
Art. 33 pkt 1)  
 
Proponujemy określić, ze zakres obowiązków przekazywanych bankowi-
reprezentantowi  byłby określony w umowie o reprezentację. 
 
Obecnie zakres sprawozdawczości emitenta nie jest powiązany ze sposobem 
plasacji na rynku, co oznacza, że taki sam zakres obowiązuje emisje na rynku 
regulowanym i nieregulowanym.  Nie sprzyja to rozwojowi rynku obligacji, a nawet 
jest czynnikiem hamującym. Szczególnym utrudnieniem jest nałożenie obowiązku 
stosowania MSR, co skutecznie może zniechęcić potencjalnego emitenta do 
podjęcia decyzji o emisji obligacji na rynku nieregulowanym, ze względu na koszty 
stosowania przepisów rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, które jest wskazane 
jako obligatoryjne w ustawie o obligacjach. 
 
Art. 36 
 
Proponujemy ograniczyć obowiązek informowania obligatariuszy do publikacji w 
co najmniej w 1 dzienniku ogólnopolskim (analogicznie jak w ustawie o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Ewentualnie 
można też można zobowiązać bank-reprezentanta do publikowania na wskazanej 
w prospekcie/memorandum stronie internetowej banku-reprezentanta i/lub 
emitenta. 
 
Obecnie obowiązujący wymóg publikacji informacji w co najmniej 2 dziennikach 
ogólnopolskich  wydaje się zbyt restrykcyjnym i kosztownym obowiązkiem, 
szczególnie w porównaniu do przepisów ustawy o ofercie publicznej, bo wymagają 
publikacji w co najmniej 2 dziennikach ogólnopolskich.  Wygląda na to, że już tylko 
w przypadku tej jednej ustawy obowiązują tak „archaiczne” przepisy. Należy 
wskazać, że podwyższają one ogólne koszty emisji, a nie służy to interesowi ani 
obligatariuszy, ani emitentów. 
 
Warszawa, dnia 6 lutego 2007  roku 
 
sporządził: Norbert Jeziolowicz 


