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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INDYWIDUALNEGO STANDARDU RAPORTOWANIA  

SPÓŁKI BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU 

 

 

 

Minimalny zakres informacji przekazywanych przez Spółkę BOWIM S.A. do publicznej wiadomości  

w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń uznanych przez Spółkę za Informacje Poufne w przyjętym przez 

Spółkę Indywidualnym Standardzie Raportowania 

 

 

 

 

I. Postanowienia wstępne 

 

1. Spółka BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) niniejszym przyjmuje minimalny zakres 

informacji przekazywanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w odniesieniu do poszczególnych 

zdarzeń uznanych przez Spółkę za Informacje Poufne w przyjętym przez Spółkę Indywidualnym 

Standardzie Raportowania (Minimalny Zakres Informacji Poufnych). 

2. Na potrzeby niniejszego dokumentu wszystkie definicje używane w jego treści mają znaczenie nadane 

w Indywidualnym Standardzie Raportowania („ISR”) przyjętym przez Spółkę. 

3. Niniejszy dokument stanowi integralną część Indywidualnego Standardu Raportowania przyjętego 

przez Spółkę. 

 

II. Minimalny Zakres Informacji Poufnych 

 

1. W przypadku, o który mowa w pkt. 3.2. ISR, tj. wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wynik 

finansowy (zysk lub stratę netto), a które to zdarzenie nie zostało opisane w katalogu zdarzeń w 

rozdziale 4 ISR, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie zdarzenia mającego wpływ na wynik finansowy; 

(ii) wskazanie wartości zdarzenia mającego wpływ na wynik finansowy lub jeżeli nie jest to 

możliwe – wskazanie szacunkowej wartości tego zdarzenia;  

(iii) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu lub możliwego wpływu tego zdarzenia na wynik 

finansowy Emitenta; 
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2. W przypadku, o który mowa w pkt. 3.3. ISR, tj. wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wartość 

przychodów ze sprzedaży, a które to zdarzenie nie zostało opisane w katalogu zdarzeń w rozdziale 4 

ISR, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(iv) wskazanie zdarzenia mającego wpływ na przychody ze sprzedaży; 

(v) wskazanie wartości zdarzenia mającego wpływ przychody ze sprzedaży lub jeżeli nie jest to 

możliwe – wskazanie szacunkowej wartości tego zdarzenia;  

(vi) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu lub możliwego wpływu tego zdarzenia na 

przychody ze sprzedaży; 

3. W przypadku, o który mowa w pkt. 3.4. ISR, tj. wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wartość 

aktywów lub zobowiązań, a które to zdarzenie nie zostało opisane w katalogu zdarzeń w rozdziale 4 

ISR, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(vii) wskazanie zdarzenia mającego wpływ na zmianę wartości aktywów lub zobowiązań; 

(viii) wskazanie wartości zdarzenia mającego wpływ na zmianę wartości aktywów lub 

zobowiązań lub jeżeli nie jest to możliwe – wskazanie szacunkowej wartości tego zdarzenia;  

(ix) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu lub możliwego wpływu tego zdarzenia na 

zmianę wartości aktywów lub zobowiązań; 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.1. ISR, tj. w przypadku informacji o konieczności utworzenia 

nadzwyczajnych rezerw, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) Wskazanie zdarzenia lub zdarzeń uzasadniających utworzenie nadzwyczajnych rezerw; 

(ii) wskazanie możliwego zakresu odpowiedzialności Emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii finansowych i ich skutków dla wyniku finansowego Emitenta w danym oraz w 

przyszłych okresach sprawozdawczych; 

(iii) stanowisko Emitenta, co do wpływu zaistniałego zdarzenia na roczny wynik finansowy oraz 

sytuację gospodarczą Emitenta wraz ze wskazaniem zagrożeń związanych z zaistniałą 

sytuacją oraz planowanych działań Emitenta w tej sprawie; 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.2. ISR, tj. w przypadku informacji o zmianie lub 

spodziewanej zmianie poziomu przychodów ze sprzedaży, podana do publicznej wiadomości 

informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie przyczyn zaistnienia zmiany w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży; 

(ii) wskazanie wysokości zmiany zarówno kwotowo (jeżeli kwotowa wartość może zostać 

określona) jak i jako procentowo przychodów ze sprzedaży sprzed i po zmianie lub jeżeli nie 

jest to możliwe – wskazanie szacunkowej zmiany wysokości poziomu przychodów ze 

sprzedaży; 

(iii)  opinię zarządu Emitenta w przedmiocie przyczyny zmiany; 

(iv) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tej zmiany na wynik finansowy Emitenta; 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.3. ISR, tj. w przypadku informacji o zmianie lub 

spodziewanej zmianie w danym kwartale w wartości kosztów ogólnego zarządu, podana do 

publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie przyczyny zaistnienia zmiany wartości kosztów;  
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(ii) wskazanie wysokości zmiany zarówno kwotowo jak i jako procentowo wysokości poziomu 

kosztów sprzed i po zmiany lub jeżeli nie jest to możliwe – wskazanie szacunkowej zmiany 

poziomu kosztów sprzed i po zmianie;  

(iii) opinię zarządu Emitenta w przedmiocie przyczyny zmiany; 

(iv) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tej zmiany na wynik finansowy Emitenta; 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.4. ISR, tj. w przypadku informacji o zmianie wartości 

aktywów, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie przyczyn zaistnienia zmiany w zakresie wartości aktywów; 

(ii) określenie dotychczasowej wartości przedmiotowych aktywów oraz wartości tych aktywów 

po zmianie lub jeżeli nie jest to możliwe – wskazanie szacunkowej zmiany wartości aktywów; 

(iii) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tej zmiany na sytuację gospodarczą i finansową 

Emitenta; 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.5. ISR, tj. w przypadku informacji o zmianie wartości 

zobowiązań, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie przyczyn zaistnienia zmiany w zakresie wartości zobowiązań; 

(ii) określenie dotychczasowej wartości przedmiotowych zobowiązań oraz wartości tych 

zobowiązań po zmianie lub jeżeli nie jest to możliwe – wskazanie szacunkowej zmiany 

wartości zobowiązań; 

(iii) stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tej zmiany na sytuację gospodarczą i 

finansową Emitenta; 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.1. ISR, tj. w przypadku informacji o nabyciu lub zbyciu przez 

Emitenta lub jego Podmiot Zależny Znaczących Aktywów, podana do publicznej wiadomości 

informacja zawiera co najmniej: 

(i) oznaczenie strony umowy, na podstawie której doszło do nabycia lub zbycia Znaczących 

Aktywów; 

(ii) datę i sposób nabycia lub zbycia; 

(iii) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych Znaczących Aktywów; 

(iv) cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte Znaczące Aktywa; 

(v) w przypadku gdy umowa nabycia lub zbycia Znaczących Aktywów jest umową z podmiotem 

powiązanym - dodatkowo opis powiązań Emitenta lub jednostki od niego zależnej z tym 

podmiotem oraz szczegółowy opis warunków tej umowy; 

(vi) charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 

Emitenta a nabywającym lub zbywającym Znaczące Aktywa i osobami nimi zarządzającymi; 

(vii) kryterium będące podstawą uznania Znaczących Aktywów za aktywa o znacznej wartości; 

(viii) w przypadku nabycia Znaczących Aktywów - źródło finansowania nabycia; 

(ix) w przypadku nabycia Znaczących Aktywów w postaci przedsiębiorstwa lub 

zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych - 

oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane 

przed ich nabyciem przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy 

Emitent lub jednostka od niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób 
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wykorzystania, a jeżeli nie - podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych 

aktywów; 

(x) w przypadku nabycia lub zbycia akcji lub udziałów w innych jednostkach - nazwę (firmę) 

jednostki, której akcje lub udziały są przedmiotem nabycia lub zbycia, ich udział w kapitale 

zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych akcji lub udziałów i ich charakter 

jako długo - lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta lub jednostki od niego 

zależnej, a także udział Emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i 

liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników 

jednostki, której akcje lub udziały były przedmiotem nabycia lub zbycia; 

(xi) wskazanie przyczyn podjęcia decyzji o nabyciu lub zbyciu Znaczących Aktywów; 

(xii) w przypadku nabycia Znaczących Aktywów albo akcji lub udziałów – określenie wyceny 

przedmiotowych aktywów, akcji lub udziałów wraz ze wskazaniem kluczowych założeń tej 

wyceny, jeżeli taka wycena została przeprowadzona przez niezależny podmiot, wraz ze 

wskazaniem tego niezależnego podmiotu. 

10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.2. ISR, tj. w przypadku informacji o utracie przez Emitenta 

lub jego Podmiot Zależny Znaczących Aktywów, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera 

co najmniej: 

(i) nazwę (firmę) podmiotu, którego utrata dotyczy; 

(ii) datę wystąpienia utraty Znaczących Aktywów; 

(iii) charakter zdarzenia powodującego utratę Znaczących Aktywów; 

(iv) opis utraconych Znaczących Aktywów, a w przypadku utraconych akcji lub udziałów 

również nazwa (firma) jednostki, której akcje lub udziały zostały utracone, ich udział w 

kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych akcji lub udziałów i ich 

charakter jako długo - lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta lub jednostki od 

niego zależnej, a także liczba głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 

wspólników jednostki do jakiej uprawnia łączna liczba utraconych akcji lub udziałów; 

(v) wartość ewidencyjną i szacunkową wartość rynkową utraconych Znaczących Aktywów, akcji 

lub udziałów; 

(vi) opis przewidywanych skutków utraty Znaczących Aktywów dla dalszej działalności 

gospodarczej Emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz grupy podmiotów powiązanych 

Emitenta; 

(vii) oznaczenie kryterium uznania Znaczących Aktywów za aktywa o znacznej wartości.  

11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.3. ISR, 4.3.4. ISR oraz 4.4.7. ISR, tj. w przypadku informacji o 

zawarciu przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej Umowy lub o uzyskaniu przez umowę 

zawartą przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny statusu Istotnej Umowy, a także w przypadku 

informacji o zaciągnięciu przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Zobowiązania Finansowego, 

podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) datę zawarcia Istotnej Umowy; 

(ii) oznaczenie stron umowy; 

(iii) oznaczenie przedmiotu umowy; 



  

5 
 

(iv) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, 

oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla 

tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych 

dla danego typu umów; 

(v) wszelkie przewidziane umową kary umowną wraz z podaniem maksymalnej kwotowej 

wysokości odpowiedzialności Emitenta lub jego jednostki zależnej z tytułu wszystkich 

przewidzianych umową kar umownych, o ile odpowiedzialność ta została ograniczona 

kwotowo; 

(vi) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony 

w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy 

zawieszający; 

(vii) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę; 

(viii) w przypadku uzyskania przez już zawartą umowę statusu umowy znaczącej, obok wyżej 

wskazanych informacji Emitent wskaże datę i przyczynę uzyskania statusu umowy 

znaczącej; 

(ix) w przypadku zawarcia przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem 

lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej 

umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - informacje o łącznej wartości 

wszystkich tych umów oraz informacje określone powyżej, w odniesieniu do umowy o 

największej wartości; 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.5. ISR oraz 4.4.8. ISR, tj. w przypadku informacji o 

rozwiązaniu lub wypowiedzeniu zawartej przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej Umowy 

będącej Istotną Umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązania, a także w przypadku 

informacji o wypowiedzeniu zawartej przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny umowy dotyczącej 

Zobowiązania Finansowego, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) oznaczenie stron umowy;  

(ii) datę wypowiedzenia umowy, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy;  

(iii) oznaczenie przedmiotu umowy;  

(iv) przyczyny rozwiązania umowy, ze wskazaniem strony wypowiadającej umowę;  

(v) opis przewidywanych skutków finansowych, wynikających z rozwiązania umowy, dla 

Emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy podmiotów powiązanych Emitenta. 

13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.6. ISR, tj. w przypadku informacji o spełnieniu się lub 

niespełnieniu się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej 

Umowy, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) oznaczenie stron umowy; 

(ii) oznaczenie przedmiotu umowy; 

(iii) treść warunku lub termin realizacji umowy; 

(iv) informację o spełnieniu lub niespełnieniu wskazanego warunku wraz ze wskazaniem 

przyczyn; 



  

6 
 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.7. ISR, tj. w przypadku informacji o zawarciu przez Emitenta 

lub jego Podmiot Zależny listu intencyjnego, którego przedmiotem jest planowane zawarcie przez 

Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej Umowy, podana do publicznej wiadomości informacja 

zawiera co najmniej: 

(i) datę zawarcia listu intencyjnego; 

(ii) oznaczenie stron listu intencyjnego; 

(iii) oznaczenie przedmiotu listu intencyjnego; 

(iv) istotne warunki listu intencyjnego; 

(v) w przypadku zawarcia listu intencyjnego z zastrzeżeniem warunku lub terminu - 

zastrzeżony w tym liście intencyjnym warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on 

rozwiązujący czy zawieszający; 

15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.8. ISR, tj. w przypadku informacji o zawarciu przez Emitenta 

lub jego Podmiot Zależny umowy dotyczącej nabycia lub zbycia instrumentu pochodnego w 

rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podana do publicznej 

wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) datę zawarcia umowy dotyczącej nabycia lub zbycia instrumentu pochodnego; 

(ii) oznaczenie stron umowy; 

(iii) szczegółowy opis rodzaju instrumentu pochodnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

skutków finansowych, które mogą zostać poniesione lub otrzymane w związku z tym 

instrumentem pochodnym – w przypadku nabycia instrumentu pochodnego; 

(iv) jeżeli jest to możliwe – określenie skutków finansowych nabycia lub zbycia instrumentu 

finansowego dla Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego; 

16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.9. ISR, tj. w przypadku informacji o ustanowieniu przez 

Emitenta lub jego Podmiot Zależny hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na 

aktywach, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) oznaczenie osoby, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone 

prawo rzeczowe; 

(ii) datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa 

rzeczowego; 

(iii) podstawową charakterystykę aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne 

ograniczone prawo rzeczowe; 

(iv) wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach; 

(v) w przypadku hipoteka, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe zostało ustanowione 

na rzecz podmiotu powiązanego - dodatkowo opis powiązań Emitenta lub jednostki od 

niego zależnej z tym podmiotem oraz szczegółowy opis warunków na jakich ustanowiono 

hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe, 

(vi) charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 

Emitenta a osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na 

rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi 

zarządzającymi; 
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(vii) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości, albo - w 

przypadku akcji lub udziałów w innych jednostkach kryterium uznania informacji za 

Istotną ze względu na wartość tych udziałów lub akcji; 

(viii) w przypadku obciążenia akcji lub udziałów w innych jednostkach ograniczonym prawem 

rzeczowym - nazwę (firmę) jednostki, której akcje lub udziały są przedmiotem obciążenia 

ograniczonym prawem rzeczowym, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz 

wartość nominalną tych akcji lub udziałów i ich charakter jako długo - lub 

krótkoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także 

udział Emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie 

posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, 

której akcje lub udziały były przedmiotem nabycia lub zbycia; 

(ix) wskazanie przyczyn podjęcia decyzji o ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego 

ograniczonego prawa rzeczowego. 

17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.10. ISR, tj. w przypadku informacji o udzieleniu przez 

Emitenta lub jego Podmiot Zależny poręczenia (w tym poręczenia kredytu lub pożyczki) lub 

udzieleniu gwarancji, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) nazwę (firmę) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenie lub gwarancja;  

(ii) łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części zostało 

odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości 

poręczenia lub gwarancji udzielonej przez Emitenta lub jego jednostkę zależną;  

(iii) okres, na jaki zostały udzielone poręczenie lub gwarancja;  

(iv) warunki finansowe, na jakich zostały udzielone poręczenie lub gwarancja, z określeniem 

wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub 

gwarancji;  

(v) charakter powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt 

lub pożyczkę. 

18. W przypadku informacji, o której mowa w pkt. 4.3.11. ISR, tj. w przypadku informacji o wszczęciu 

przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jego Podmiotu 

Zależnego, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) przedmiot postępowania;  

(ii) wartość przedmiotu sporu; 

(iii) datę wszczęcia postępowania;  

(iv) oznaczenie stron wszczętego postępowania;  

(v) stanowisko Emitenta. 

19. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.4.1. – 4.4.3. ISR, tj. w przypadku informacji o emisji obligacji 

przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny, podjęciu przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny decyzji o 

emisji obligacji zgodnie z punktem 4.4.1. ISR, a także o emisji przez Emitenta obligacji zamiennych na 

akcje Emitenta, lub obligacji z prawem pierwszeństwa, podana do publicznej wiadomości informacja 

zawiera co najmniej: 



  

8 
 

(i) cel emisji obligacji, jeżeli został określony;  

(ii) określenie rodzaju emitowanych obligacji;  

(iii) wielkość emisji;  

(iv) wskazanie czy emisja jest emisją publiczną czy emisją prywatną; 

(v) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia;  

(vi) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji;  

(vii) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia;  

(viii) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie 

propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu 

całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia;  

(ix) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach 

przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do 

wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest 

określone;  

(x) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;  

(xi) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia 

wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną 

przez uprawnionego biegłego;  

(xii) w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczbę głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została 

dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich 

wyemitowanych obligacji;  

(xiii) w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę akcji 

przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, 

od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. 

20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.4.4. ISR, tj. w przypadku informacji o emisji przez Emitenta 

warrantów subskrypcyjnych, uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Emitenta, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, podana do publicznej 

wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) określenie rodzaju emitowanych warrantów;  

(ii) wartość emisji;  

(iii) wskazanie czy emisja jest emisją publiczną czy emisją prywatną; 

(iv) termin, do którego warranty subskrypcyjne będą mogły zostać wymienione na akcje; 

(v) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w 

przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych warrantów, 

(vi) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została 

dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych warrantów. 
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21. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.4.5. ISR, tj. w przypadku informacji o emisji akcji przez 

Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i)  określenie rodzaju emitowanych akcji;  

(ii) wielkość emisji;  

(iii) wskazanie czy emisja jest emisją publiczną czy emisją prywatną; 

(iv) wartość nominalną i cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia; 

22. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.4.9. ISR, tj. w przypadku informacji o postawieniu w tryb 

natychmiastowej wymagalności Zobowiązania Finansowego lub Zobowiązań Finansowych, podana do 

publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) określenie rodzaju i wierzyciela Zobowiązania Finansowego, które zostało postawione w tryb 

natychmiastowej wymagalności; 

(ii)  określenie wielkości zadłużenia z tytułu Zobowiązania Finansowego z dnia postawienia 

Zobowiązania Finansowego w tryb natychmiastowej wymagalności; 

(iii) wskazanie przyczyn postawienia Zobowiązania Finansowego w tryb natychmiastowej 

wymagalności, jeżeli przyczyny te są Emitentowi znane;   

23. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.4.10. ISR, tj. w przypadku informacji o powzięciu wiadomości 

przez Emitenta o spełnieniu się przesłanek postawienia w tryb natychmiastowej wymagalności 

Zobowiązania Finansowego lub Zobowiązań Finansowych, podana do publicznej wiadomości 

informacja zawiera co najmniej: 

(i) określenie rodzaju i wierzyciela Zobowiązania Finansowego, w stosunku do którego spełniły 

się przesłanki do postawienia Zobowiązania Finansowego w tryb natychmiastowej 

wymagalności; 

(ii) określenie wielkości zadłużenia z tytułu Zobowiązania Finansowego, w stosunku do którego 

spełniły się przesłanki do postawienia Zobowiązania Finansowego w tryb natychmiastowej 

wymagalności; 

(iii) wskazanie przesłanki uzasadniającej postawienie Zobowiązania Finansowego w tryb 

natychmiastowej wymagalności;   

24. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5.1. ISR, tj. w przypadku informacji o sporządzeniu lub zmianie 

prognozy lub szacunków wyników finansowych Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej, podana do 

publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(v) prognozowane lub szacowane wyniki;  

(vi) okres, którego prognoza dotyczy;  

(vii) podstawy i istotne założenia tej prognozy;  

(viii) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników 

finansowych;  

(ix) okresy, w jakich Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych 

wyników finansowych oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz 

z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny; 



  

10 
 

(x) w przypadku zmiany prognozy lub szacunków - wskazanie prognozowanej pozycji ulegającej 

korekcie oraz prognozowane wyniki finansowe po dokonaniu korekty, jak również czynniki, 

które wpłynęły na podwyższenie lub obniżenie opublikowanej wcześniej prognozy; 

(xi) w przypadku gdy prognoza wyników finansowych Emitenta lub jego grupy kapitałowej 

podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta, Emitent przekazuje również treść raportu 

biegłego rewidenta o prognozie wyników finansowych. 

25. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5.2. ISR, tj. w przypadku informacji o przyznaniu lub zmianie 

ratingu dokonanego na zlecenie Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co 

najmniej: 

(i) nazwę agencji przyznającej rating; 

(ii) wskazanie przyznanego ratingu wraz z krótkim opisem; 

(iii) w przypadku zmian wcześniej przyznanego ratingu - wskazanie przyczyn zmiany ratingu. 

26. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.6.1. ISR, tj. w przypadku informacji o nabyciu lub zbyciu przez 

Emitenta lub jego Podmiot Zależny papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta w 

przypadku przekroczenia przez wartość tych papierów wartościowych wartości istotnej, podana do 

publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) podstawę prawną nabycia papierów wartościowych;  

(ii) liczbę nabytych lub zbytych papierów wartościowych;  

(iii) przyczyny i cel nabycia lub zbycia papierów wartościowych;  

(iv) średnią jednostkową cenę nabycia lub zbycia papieru wartościowego;  

(v) wskazanie wartości nominalnej akcji i ich udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 

określenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających nabytym lub zbytym 

akcjom Emitenta;  

(vi) wskazanie całkowitej liczby papierów wartościowych Emitenta danego rodzaju, 

posiadanych łącznie po dokonanym nabyciu / zbyciu; 

(vii) szczegółowe określenie rodzaju zagrożenia wraz z określeniem wartości świadczenia 

spełnionego w zamian za nabyte akcje - w przypadku nabycia przez Emitenta akcji 

własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 1 KSH, w celu zapobieżenia, bezpośrednio 

zagrażającej spółce, poważnej szkodzie. 

27. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.6.2. ISR, tj. w przypadku informacji o powzięciu wiedzy przez 

Emitenta, co do niewypłacalności istotnych dłużników Emitenta lub jego Podmiotów Zależnych, 

podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie podmiotu lub podmiotów, których przedmiotowa wiedza dotyczy; 

(ii) określenie wartości zobowiązań, które przedmiotowi dłużnicy mają wobec Emitenta, wraz 

ze wskazaniem udziału tych kwot w stosunku do przychodów rocznych Emitenta; 

(iii) stanowisko Emitenta, co do wpływu tego wydarzenia na wynik roczny oraz sytuacją 

gospodarczą Emitenta wraz ze wskazaniem ryzyk związanych z zaistniałą sytuacją oraz 

planowanych działań Emitenta w tej sprawie. 
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28. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.6.3. ISR, tj. w przypadku informacji o stwierdzeniu ryzyka lub 

przypadków istotnej odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody Emitenta lub jego Podmiot 

Zależny, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie ryzyka lub przypadków odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody 

Emitenta w środowisku naturalnym; 

(ii) określenie wartości ewentualnych skutków finansowych związanych z tymi ryzykiem lub 

odpowiedzialnością; 

(iii) stanowisko Emitenta, co do wpływu zidentyfikowanego ryzyka lub przypadków 

odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody Emitenta w środowisku naturalnym 

na wyniki roczne oraz sytuację gospodarczą Emitenta wraz ze wskazaniem zagrożeń 

związanych z zaistniałą sytuacją oraz planowanych działań emitenta w tej sprawie; 

(iv) wskazanie podjętych przez Emitenta działań w celu wyeliminowania przedmiotowego 

ryzyka lub przypadków odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody w środowisku 

naturalnym, a także w celu uniknięcia wystąpienia analogicznych przypadków w 

przyszłości. 

29. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6. oraz 4.6.7. ISR, tj. w przypadki informacji w 

odniesieniu do Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego o: podjęciu decyzji o zamiarze złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 

lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są 

obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na 

zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, 

ogłoszeniu upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu, zmiana postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z 

możliwością zawarcia układu, zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia 

układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, odrzuceniu wniosku 

o ogłoszenie upadłości, umorzeniu postępowania upadłościowego, uchyleniu postępowania 

upadłościowego, a także w przypadku informacji w odniesieniu do Emitenta lub jego Podmiotu 

Zależnego o: podjęciu decyzji o zamiarze  złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, odmowie wszczęcia 

postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzenie układu, odmowie zatwierdzenia układu, 

umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, uchyleniu układu, a także w przypadku informacji o 

wszczęciu lub umorzeniu prowadzonej przeciwko Emitentowi lub jego Podmiotowi Zależnemu 

egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od 

kosztów postępowania egzekucyjnego, a także w przypadku informacji o otwarciu postępowania 

likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego Emitenta lub jego Podmiotu 

Zależnego, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - wskazanie sądu, do którego został 

złożony wniosek, daty złożenia wniosku, wskazanie podmiotu, który złożył wniosek, 

określenie rodzaju postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego; 
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(ii) w przypadku przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego: 

wskazanie daty wniosku o otwarcie postępowania oraz propozycji układowych wraz ze 

wstępnym planem restrukturyzacyjnym; w przypadku wydania przez sąd postanowienia w 

przedmiocie otwarcia postępowania – informacji o tym wraz z datą postanowienia i 

wskazaniem sędziego-komisarza oraz nadzorcy sądowego; w przypadku złożenia przez 

nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego jego treść; w przypadku przyjęcia układu 

– informację o tym, datę zgromadzenia wierzycieli i treść układu; w przypadku 

rozstrzygnięcia sądu co do zatwierdzenia układu – informację o rodzaju rozstrzygnięcia 

wraz z datą orzeczenia sądu; 

(iii) w przypadku postępowania sanacyjnego – wskazanie: daty wniosku o otwarcie 

postępowania oraz wstępny plan restrukturyzacyjny; w przypadku wydania przez sąd 

postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania – informacji o tym wraz z datą 

postanowienia i wskazaniem sędziego-komisarza oraz zarządcy; w przypadku złożenia 

przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego - jego treść; w przypadku zatwierdzenia planu 

restrukturyzacyjnego – informację o tym, datę postanowienia sędziego komisarza; w 

przypadku przyjęcia układu – informację o tym, datę zgromadzenia wierzycieli i treść 

układu; w przypadku rozstrzygnięcia sądu co do zatwierdzenia układu – informację o 

rodzaju rozstrzygnięcia wraz z datą orzeczenia sądu 

(iv) w przypadku odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego - wskazanie przyczyn wydania postanowienia, jego daty i 

właściwego sądu;  

(v) w przypadku umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego - wskazanie daty wydania postanowienia przez sąd, jego treści oraz 

daty uprawomocnienia się postanowienia,  

(vi) w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy majątek dłużnika 

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub w razie stwierdzenia, że 

przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek 

formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie 

kosztów postępowania - wskazanie sądu, który oddalił ten wniosek, oraz przyczyny jego 

oddalenia oraz daty wydania orzeczenia w tym przedmiocie;  

(vii) w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku - wskazanie sądu, który 

ogłosił upadłość, wraz ze wskazaniem daty wydania postanowienia, daty jego 

uprawomocnienia oraz sędziego komisarza (jego zastępcy) i syndyka masy upadłości;  

(viii) w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu - wskazanie sądu, który 

zatwierdził układ, daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego 

komisarza, nadzorcy sądowego lub zarządcy, jeżeli został ustanowiony, wskazanie 

głównych elementów propozycji układowych, postanowienie o uchyleniu układu, 

postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu;  

(ix) w przypadku zatwierdzenia układu - wskazanie nadzorcy układu, dnia układowego, 

propozycji układowych, sprawozdania nadzorcy układu, informacji o wynikach głosowania 
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wierzycieli, daty wniosku Emitenta o zatwierdzenie układu, a następnie wskazanie 

rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;  

(x) w przypadku odmowy zatwierdzenia układu - wskazanie przyczyn odmowy jego 

zatwierdzenia przez sąd, daty wydania postanowienia oraz jego uprawomocnienia; 

(xi) w przypadku uchylenia układu - wskazanie przyczyn uchylenia układu, daty wydania 

postanowienia oraz jego uprawomocnienia; 

(xii) w przypadku zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację 

majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu 

- wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;  

(xiii) w przypadku zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu 

na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika - 

wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia, daty jego wydania oraz terminu 

uprawomocnienia się;  

(xiv) w przypadku zabezpieczenia majątku Emitenta w postępowaniu o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego: wskazanie sposobu zabezpieczenia i daty wydania orzeczenia; 

(xv) w przypadku umorzenia prowadzonej przeciwko Emitentowi egzekucji sądowej lub 

administracyjnej, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów 

postępowania egzekucyjnego - wskazanie organu, który prowadził postępowanie 

egzekucyjne, wraz ze wskazaniem tytułu do jego wszczęcia;  

(xvi) w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego - wskazanie osoby likwidatora oraz 

wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o otwarcie postępowania 

likwidacyjnego, daty złożenia tego wniosku albo daty podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o rozwiązaniu spółki, albo wskazanie innej, określonej prawem, przyczyny 

otwarcia postępowania likwidacyjnego, wraz z podaniem dnia jej zaistnienia. 

30. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.6.8. ISR, tj. w przypadku informacji o powzięciu przez 

Emitenta informacji dotyczących możliwych zmian w zakresie kontroli nad Emitentem oraz wszelkich 

umów dotyczących sprawowania lub przejęcia kontroli nad Emitentem, podana do publicznej 

wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) zakres zmiany kontroli, ze wskazaniem podmiotu lub podmiotów, które mogą przejąć 

kontrolę lub są stroną umów dotyczących sprawowania lub przejęcia kontroli nad 

Emitentem; 

(ii) stanowisko zarządu Emitenta, co do ewentualnych efektów przedmiotowej zmiany lub 

umowy, z punktu widzenia prowadzonej działalności, wyników finansowych oraz wpływu 

na cenę papierów wartościowych Emitenta. 

31. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.1. ISR, tj. w przypadku informacji o rejestracji przez sąd 

zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego Emitenta, podana do publicznej wiadomości 

informacja zawiera co najmniej: 

(i) datę zarejestrowania przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;  

(ii) wysokość, a gdy znajduje to zastosowanie, również strukturę kapitału zakładowego po 

zarejestrowaniu jego zmiany;  
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(iii) ogólną liczbę głosów wynikającą, ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów), po 

zarejestrowaniu zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego. 

32. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.2. ISR, tj. w przypadku informacji o zmianie praw z papierów 

wartościowych Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) wskazanie papierów wartościowych Emitenta, z których prawa zostały zmienione, z 

podaniem ich liczby;  

(ii) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych 

organów Emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych 

Emitenta;  

(iii) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie - w zakresie tych zmian;  

(iv) w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na 

okaziciela - dodatkowo: a) liczbę akcji imiennych, które podlegały zamianie, b) wysokość 

kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu po 

dokonaniu zamiany;  

(v) w przypadku zmiany praw z akcji uprzywilejowanych w sposób inny niż poprzez zmianę 

liczby przysługujących z nich głosów - dodatkowo: a) liczbę akcji, dla których zmienione 

zostały prawa, b) określenie zmian praw z akcji;  

(vi) w przypadku zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane - dodatkowo: 

a) liczbę akcji na okaziciela, które podlegały zamianie, b) określenie rodzaju 

uprzywilejowania akcji imiennych po dokonaniu zamiany akcji na okaziciela na akcje 

imienne uprzywilejowane, c) wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólną liczbę 

głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu zamiany; 

(vii) w przypadku emisji obligacji za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się 

również zmianę oprocentowania obligacji; 

(viii) w przypadku każdej zamiany obligacji zamiennych na akcje, których łączna wartość 

przekracza 5% albo wielokrotność 5% wartości, wyemitowanych pierwotnie przez 

Emitenta obligacji zamiennych na akcje, Emitent przekazuje, następujące informacje: 1) 

datę złożenia przez Emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku 

dokonania zamiany obligacji na akcje; 2) liczbę akcji, które zostaną wydane w zamian za 

obligacje; 3) strukturę kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z 

określeniem wysokości kapitału zakładowego Emitenta i liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu emitenta; 4) liczbę obligacji, które nie zostały zamienione na 

akcje. 

33. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.3. ISR, tj. w przypadku informacji o umorzeniu akcji 

Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) liczbę umorzonych akcji;  

(ii) liczbę głosów odpowiadających umorzonym akcjom;  

(iii) określenie, czy umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), czy 

bez jego zgody (umorzenie przymusowe), a w przypadku gdy umorzenie przymusowe 
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nastąpiło w wyniku ziszczenia się określonego zdarzenia bez podjęcia uchwały przez 

walne zgromadzenie - określenie tego zdarzenia;  

(iv) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia;  

(v) wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym 

zgromadzeniu po dokonaniu umorzenia. 

34. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.4. ISR oraz 4.7.5. ISR, tj. w przypadku informacji o podjęciu 

decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem (w tym o zamiarze połączenia 

transgranicznego), a także w przypadku informacji o planowaniu połączenia Emitenta z innym 

podmiotem (w tym połączenie transgraniczne) podana do publicznej wiadomości informacja zawiera 

co najmniej: 

(i) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach 

długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;  

(ii) sposób planowanego połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze 

wskazaniem jego podstawy prawnej;  

(iii) wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich 

działalności; 

(iv) oczekiwany wpływ przedmiotowego połączenia na przyszłe wyniki finansowe Emitenta i 

jego pozycje rynkową; 

(v) w przypadku planowanego krajowego połączenia Emitenta z innym podmiotem 

przekazaniu podlega również: 1) plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, 

wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH; 2) sprawozdanie 

zarządu, sporządzone na podstawie art. 501 KSH; 3) pisemna opinia biegłego, sporządzona 

zgodnie z art. 503 § 1 KSH, albo informacja o tym, że na podstawie art. 5031 KSH 

odstąpiono od wymogu badania planu połączenia oraz sporządzenia opinii przez biegłego;  

(vi) w przypadku planowanego połączenia transgranicznego przekazaniu podlega również: 1) 

plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 5163 KSH; 2) sprawozdanie zarządu, 

sporządzone na podstawie art. 5165 KSH; 3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie 

z art. 503 § 1 w związku z art. 5161 KSH, albo informacja o tym, że na podstawie art. 5031 w 

związku z art. 5166 § 3 KSH odstąpiono od wymogu badania planu połączenia oraz 

sporządzenia opinii przez biegłego; 

(vii) Emitent przekaże również pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do 

planowanego połączenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze 

przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym połączeniu. 

35. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.6. ISR, tj. w przypadku informacji o połączeniu Emitenta z 

innym podmiotem (w tym połączenie transgraniczne), podana do publicznej wiadomości informacja 

zawiera co najmniej: 

(i) sposób połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem podstawy 

prawnej;  
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(ii) wskazanie podmiotów, które się połączyły, wraz z podstawową charakterystyką ich 

działalności;  

(iii) datę wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio, spółki 

przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). 

36. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.7. ISR oraz 4.7.8. ISR, tj. informacji o podjęciu decyzji o 

zamiarze podziału Emitenta, a także o planowaniu podziału Emitenta podana do publicznej 

wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i informacje o celach długookresowych, 

które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań; 

(ii) sposób planowanego podziału (przejęcie, zawiązanie, przejęcie i zawiązanie lub 

wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej; 

(iii) oczekiwany wpływ przedmiotowego podziału na przyszłe wyniki finansowe Emitenta i 

jego pozycję rynkową; 

(iv) w przypadku planowanego podziału, przekazaniu podlega również: 1) plan podziału, 

sporządzony zgodnie z art. 534 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami, o których 

mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 2) pisemne sprawozdanie zarządu, 

sporządzone na podstawie art. 536 KSH; 3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie 

z art. 538 § 1 KSH, albo informacja o tym, że na podstawie art. 5381 KSH odstąpiono od 

wymogu sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, a także od 

wymogu badania planu podziału oraz sporządzenia opinii przez biegłego; 4) wniesione do 

planu podziału zastrzeżenia, o których mowa w art. 541 § 5 KSH; 

(v) Emitent przekazuje jednocześnie pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, 

odnośnie do planowanego podziału, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni 

robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym podziale; 

(vi) Emitent udostępnia jednocześnie strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co 

najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez 

okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności 

37. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.9. ISR, tj. w przypadku informacji o podziale Emitenta, 

podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) sposób podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez 

wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;  

(ii) wskazanie podmiotów, które powstały po podzieleniu, wraz z podstawową 

charakterystyką ich działalności;  

(iii) datę wpisu nowo zawiązanej spółki do właściwego rejestru;  

(iv) datę wpisów uchwały o podziale do właściwego rejestru;  

(v) datę wykreślenia spółki dzielonej z rejestru (dzień podziału). 

38. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.10. ISR oraz 4.7.11. ISR, tj. w przypadku informacji o 

podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia Emitenta, a także o planowaniu przekształcenia Emitenta 

podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 
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(i) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia i informacje o celach 

długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;  

(ii) charakter planowanego przekształcenia, z określeniem jego podstawy prawnej;  

(iii) planowane zmiany relacji przekształconego podmiotu z osobami trzecimi;  

(iv) projekt umowy albo statutu podmiotu po przekształceniu; 

(v) w przypadku planowanego przekształcenia, przekazaniu podlega również: 1) plan 

przekształcenia, sporządzony zgodnie z art. 558 § 1 KSH, wraz z dołączonymi 

dokumentami, o których mowa w art. 558 § 2 KSH; 2) pisemna opinia biegłego rewidenta, 

sporządzona zgodnie z art. 559 § 4 KSH; 3) uchwała o przekształceniu, podjęta zgodnie z 

art. 562 KSH;  

(vi) Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego 

zmianę, odnośnie do planowanego przekształcenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później 

niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym 

przekształceniu. 

39. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.12. ISR, tj. w przypadku informacji o przekształceniu 

Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) określenie podstawy prawnej decyzji o przekształceniu;  

(ii) określenie trybu i warunków przekształcenia, a w szczególności: a) określenie rodzaju 

spółki handlowej, w którą przekształcił się emitent, b) szacunkową wartość kapitałów 

własnych Emitenta według stanu na dzień przekształcenia, c) szacunkową wartość 

kapitałów własnych przekształconego podmiotu i sposób pokrycia kapitału zakładowego;  

(iii) umowę albo statut przekształconego podmiotu;  

(iv) datę wpisu spółki przekształconej do rejestru oraz wykreślenia z rejestru spółki 

przekształcanej (dzień przekształcenia). 

40. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.13. ISR, tj. w przypadku informacji o wyborze przez 

właściwy organ Emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma 

zostać zawarta umowa o dokonanie badania, lub przeglądu, podana do publicznej wiadomości 

informacja zawiera co najmniej: 

(i) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez 

właściwy organ emitenta, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie, przegląd lub inne 

usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Emitenta, z określeniem: a) nazwy (firmy), siedziby i adresu, b) podstawy 

uprawnień;  

(ii) datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;  

(iii) określenie, czy Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie;  

(iv) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi;  

(v) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa. 
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41. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.14. ISR, tj. w przypadku informacji o wypowiedzeniu przez 

Emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie lub 

przegląd, a także rozwiązanie takiej umowy, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co 

najmniej: 

(i) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych czy z decyzji Emitenta;  

(ii) wskazanie przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo 

opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta;  

(iii) wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych;  

(iv) opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub 

postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych 

usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który 

dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, w okresie obowiązywania umowy, 

która podlega wypowiedzeniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia; 

(v) Emitent przekazuje również niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo biegłego rewidenta, 

sporządzone na wniosek Emitenta i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w 

którym potwierdza on informacje podane w raporcie bieżącym lub odmawiają ich 

potwierdzenia. 

42. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.15. ISR, tj. w przypadku informacji o odwołaniu lub 

rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta albo powzięciu przez 

Emitenta informacji o decyzji takiej osoby o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, 

podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

(i) datę odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięcia 

wiadomości przez emitenta o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z 

ubiegania się o wybór w następnej kadencji;  

(ii) imię i nazwisko osoby zarządzającej lub nadzorującej;  

(iii) dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie Emitenta;  

(iv) przyczyny odwołania lub rezygnacji, jeżeli przyczyny te zostały podane przez organ lub 

osobę podejmującą decyzję. 

43. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.16. ISR, tj. w przypadku informacji o powołaniu osoby 

wchodzącej w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, podana do publicznej wiadomości 

informacja zawiera co najmniej: 

(i) datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;  

(ii) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;  

(iii) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta;  

(iv) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 

przebiegu pracy zawodowej;  
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(v) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, z oceną, czy 

jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta 

konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;  

(vi) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o krajowym 

rejestrze sądowym; 

44. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.17. ISR, tj. w przypadku informacji o zakończeniu 

subskrypcji lub sprzedaży związanej w wprowadzeniem papierów wartościowych Emitenta do obrotu 

i przydziałem papierów wartościowych, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co 

najmniej: 

(i) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  

(ii) daty przydziału papierów wartościowych;  

(iii) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;  

(iv) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, 

na które złożono zapisy;  

(v) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub 

sprzedaży;  

(vi) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży;  

(vii) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);  

(viii) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

w poszczególnych transzach;  

(ix) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;  

(x) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania 

umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z 

faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po 

odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu 

umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);  

(xi) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby 

papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży; 

(xii) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) 

przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego 

oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i 

sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta;  
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(xiii) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na 

jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą; 

45. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.18. ISR, tj. w przypadku informacji o dopuszczeniu papierów 

wartościowych Emitenta do obrotu, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co 

najmniej: 

(i) rejestracji papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. wraz z określeniem daty rejestracji;  

(ii) dopuszczeniu papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań 

giełdowych, wraz z określeniem daty dopuszczenia, liczby dopuszczonych papierów 

wartościowych oraz ich serii;  

(iii) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych Emitenta w obrocie na 

rynku oficjalnych notowań giełdowych;  

(iv) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów 

wartościowych Emitenta, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań 

giełdowych, z papierami wartościowymi Emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na 

tym rynku;  

(v) wykluczeniu papierów wartościowych Emitenta z obrotu na rynku oficjalnych notowań 

giełdowych przez spółkę prowadzącą ten rynek, wraz z określeniem daty wykluczenia, 

liczby wykluczonych papierów wartościowych oraz ich serii, albo o wystąpieniu zdarzenia, 

w następstwie którego papiery wartościowe utraciły status papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z określeniem daty wystąpienia 

zdarzenia, liczby tych papierów wartościowych oraz ich serii. 

46. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.19. ISR, tj. w przypadku odmowy dopuszczenia papierów 

wartościowych Emitenta do obrotu, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej 

określenie daty i przyczyny niedopuszczenia (jeżeli zostały określone), liczby niedopuszczonych 

papierów wartościowych oraz ich serii. 

47. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.20. ISR, tj. w przypadku informacji o notowaniu papierów 

wartościowych Emitenta na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent 

obowiązany jest do przekazywania dodatkowo informacji ujawnianych zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na rynku, na którym są notowane jego papiery wartościowe, o ile zakres tych 

informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie polityki informacyjnej Emitenta, a także do przekazywania 

informacji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia postępowania prowadzonego przez organy nadzoru 

nad rynkiem, na którym papiery wartościowe przez niego wyemitowane są przedmiotem obrotu, 

związanego z wypełnianiem przez Emitenta obowiązków informacyjnych, wraz z określeniem 

zakresu tego postępowania oraz podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie. 

48. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.21. ISR, tj. w przypadku informacji o zawarciu przez 

Emitenta umowy z emitentem kwitów depozytowych w przedmiocie przeprowadzenia poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu emisji kwitów depozytowych w związku z akcjami 

dopuszczonymi do obrotu, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 
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(i) dacie zawarcia umowy; 

(ii) przedmiocie umowy; 

(iii) nazwie (firmie) instytucji finansowej; 

(iv) przewidywanym terminie rozpoczęcia wystawiania kwitów depozytowych; 

(v) liczbie akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych wraz z liczbą głosów na 

walnym zgromadzeniu, które z nich wynikają; 

(vi) liczbie uczestniczących w programie emisji kwitów depozytowych akcji przypadających na 

jeden kwit depozytowy oraz przewidywaną łączną liczbę wystawionych kwitów 

depozytowych; 

(vii) istniejących ograniczeniach w przenoszeniu własności kwitów depozytowych; 

(viii) rynku, na którym planuje się notowanie kwitów depozytowych; 

49. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.22. ISR, tj. w przypadku informacji dotyczących dotyczące 

zmiany statutu Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 

dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść dokonanych zmian oraz: a) w przypadku gdy w 

związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu 

nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu 

- treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień 

statutu, b) w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany - 

treść tekstu jednolitego statutu;  

50. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.23. ISR, tj. w przypadku informacji o planowanych decyzjach 

o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych Emitenta lub transakcji na innych notowanych 

instrumentach finansowych Emitenta, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co 

najmniej: 

(i) łączną liczbę i rodzaj akcji własnych, których dotyczy przedmiotowy program; 

(ii) procentowy udział przedmiotowych akcji własnych w kapitale zakładowym, oraz w 

ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich akcji Emitenta; 

(iii) powody planowanej decyzji w przedmiotowym zakresie dotyczącym akcji 

(iv) własnych; 

(v) planowane do osiągnięcia cele; 

(vi) planowany termin przeprowadzenia skupu akcji własnych i sposób jego przeprowadzenia 

wraz ze wskazaniem sposobu finansowania przedmiotowego skupu; 

(vii) w przypadku transakcji na innych notowanych instrumentach finansowych: 

(viii) a) liczbę i rodzaj instrumentów finansowych, których dotyczy przedmiotowa planowana 

decyzja; b) wartość planowanej transakcji, o ile jest możliwa do określenia; c) powody 

planowanej transakcji w przedmiotowym zakresie dotyczącym instrumentów 

finansowych; d) planowane do osiągnięcia cele oraz ryzyka związane z planowaną 

transakcją 

51. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7.24. ISR, tj. w przypadku informacji o przyjęciu polityki 

dywidend lub jej zmiany, jeśli taka polityka dywidend została przyjęta wcześniej, podana do 

publicznej wiadomości informacja zawiera co najmniej: 
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(i) datę przyjęcia lub zmiany polityki dywidendy wraz ze wskazaniem organu, który tę 

politykę lub zmianę zatwierdził; 

(ii) główne założenia przedmiotowej polityki lub jej zmiany; 

(iii) przyczyny przyjęcia przedmiotowej polityki lub jej zmiany; 

(iv) spodziewane efekty przyjęcia przedmiotowej polityki lub jej zmiany. 

52. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.7.25., tj. w przypadku informacji o umieszczeniu wpisu 

dotyczącego przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w 

Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, podana do publicznej wiadomości informacja zawiera co 

najmniej dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta, zamieszczone w dziale 4 rejestru 

przedsiębiorców, o którym mowa w Ustawie o krajowym rejestrze sądowym. 


