Uchwała Nr 31/20
Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmiany
Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot
Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu BondSpot S.A., w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza BondSpot S.A.
postanawia, co następuje:
§1
W Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot, uchwalonego uchwałą Nr 22/13
Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2013 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedmiotem obrotu na rynku mogą być wyłącznie instrumenty dłużne dopuszczone do
obrotu na rynku.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku mogą być wyłącznie
instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa.”,
2) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) „Ustawie o obrocie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (z późn. zm.),
3) „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 późn. zm.),”,
b) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie
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„17) „instrumentach dłużnych” – rozumie się przez to SPW, obligacje, listy zastawne oraz
inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z zaciągnięcia długu emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego lub obcego,
18) SPW – rozumie się przez to instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa,”,
3) tytuł rozdziału II oraz rozdział II otrzymują brzmienie:
„ROZDZIAŁ II
WARUNKI I TRYB DOPUSZCZANIA I WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH DO
OBROTU NA RYNKU
§3
Dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku mogą być wyłącznie SPW, o ile ich zbywalność
nie jest ograniczona.
§4
1. SPW są dopuszczone do obrotu na rynku z chwilą złożenia przez emitenta wniosku o ich
wprowadzenie do obrotu na rynku.
2. Spółka określa w Szczegółowych Zasadach warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek,
o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty i informacje, jakie powinien dostarczyć
wnioskodawca.
3. W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do innego wniosku
emitenta uprzednio złożonego w Spółce, a ich treść nie uległa zmianie, zamiast ponownego
przedkładania tych informacji lub dokumentów emitent może złożyć wraz z wnioskiem
oświadczenie o wcześniejszym przedłożeniu danych informacji lub dokumentów Spółce, wraz
ze wskazaniem daty ich przekazania.
§5
1. Przed wprowadzeniem danych SPW do obrotu na rynku, Zarząd Spółki ocenia czy obrót tymi
instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, oraz czy
zapewniona będzie ich swobodna zbywalność.
2. Zarząd Spółki dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, zgodnie z wymogami określonymi w
art. 1 i 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568, z uwzględnieniem ust. 3.
3. Rozpoznając wniosek o wprowadzenie SPW do obrotu na rynku, Zarząd Spółki bierze również
pod uwagę:
1) cechy SPW danej emisji (serii) oraz warunki ich emisji i wykupu,
2) inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo obrotu oraz interes uczestników
obrotu.
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§6
1. Zarząd Spółki wprowadza SPW do obrotu na rynku pod warunkiem podjęcia przez Krajowy
Depozyt uchwały o rejestracji danych SPW w depozycie.
2. Zarząd Spółki, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie do obrotu na rynku wskazanych
przez KNF SPW, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
§7
1. Zarząd Spółki podejmując uchwałę w sprawie wprowadzenia SPW do obrotu na rynku określa
w szczególności datę wprowadzenia do obrotu, jednostkę obrotu, jednostkę obligatoryjną oraz
datę zakończenia notowania.
2. Zarząd Spółki wprowadzając do obrotu daną emisję (serię) SPW nie określa liczby
wprowadzanych SPW.
3. Informacja w sprawie wprowadzenia SPW do obrotu na rynku jest podawana do wiadomości
uczestników obrotu.
4. Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie SPW znajdujących się w obrocie
na rynku po otrzymaniu od emitenta informacji o liczbie SPW oznaczonych jednym kodem w
depozycie.
§8
Emitent zobowiązany jest dokonywać aktualizacji informacji zawartych we wniosku o
wprowadzenie danych SPW do obrotu na rynku lub w załączonych do niego dokumentach.”,
4) § 9 i § 10 uchyla się,
5) po Rozdziale II dodaje się nowy rozdział: „Rozdział IIA Obowiązki emitentów instrumentów
dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku”, obejmujący dotychczasowe § 11 – 17a,
6) § 11a otrzymuje brzmienie:
„§ 11a
1. Emitenci instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku obowiązani są
informować niezwłocznie Spółkę o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z
instrumentów dłużnych wprowadzonych do obrotu na rynku, jak również o podjętych w tych
przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać ze Spółką te decyzje w zakresie, w którym mogą
mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem
instrumentami dłużnymi na rynku, w szczególności związanych ze zmianą wartości nominalnej
instrumentów dłużnych.
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2. Zarząd Spółki może żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji,
oświadczeń lub dokumentów związanych z notowaniem instrumentów dłużnych tego
emitenta, jak również związanych z zawieszaniem lub wykluczaniem tych instrumentów z
obrotu na rynku.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy Skarbu Państwa.”,
7) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie: „Rozdział III. Zawieszanie i wykluczanie instrumentów
dłużnych z obrotu na rynku”,
8) § 18 – 21 uchyla się.

§2
1. Zmiany do Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, o których mowa w § 1 niniejszej
uchwały (dalej: „Zmiany”), wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego bezpośrednio po upływie 6 miesięcy od dnia udostępnienia ich uczestnikom
obrotu, pod warunkiem udzielenia zgody na dokonanie Zmian przez Komisję Nadzoru
Finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku, gdy emitent złoży wniosek o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na
rynku regulowanym BondSpot przed dniem wejścia w życie Zmian, stosuje się do niego przepisy
dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy emitent podejmie uchwałę o emisji instrumentów dłużnych, które mają być
oznaczone tym samym kodem ISIN, co instrumenty dłużne już wprowadzone do obrotu na rynku
regulowanym BondSpot oraz złoży wniosek o dopuszczenie tych instrumentów do obrotu na
rynku regulowanym BondSpot po dniu wejścia w życie Zmian, stosuje się do niego przepisy
dotychczasowe.

Przewodniczący Rady
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Borowski
Date / Data:
2020-09-14 14:21
Piotr Borowski
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