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Szanowna Pani Dyrektor,  

 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej emitent papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany do 

przekazywania informacji bieżących i okresowych. Rodzaj, zakres, formę i częstotliwość 

tych informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 

dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań określa Rozporządzenie Ministra 

Finansów z 28 marca 2018 r. Zgodnie z § 79 ust. 7 tego rozporządzenia raport roczny  

i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez 

emitenta w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku 

obrotowego, którego dotyczy. 

 

W dniu 13 marca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 

Wprowadzenie tego rozporządzeniem oraz inne środki, które zostały przedsięwzięte w 

celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, może negatywnie 

wpłynąć na proces przygotowywania raportów rocznych przez emitentów, w tym w 

szczególności na sporządzanie sprawozdań finansowych. Podjęte przez Rząd środki 

zapobiegawcze, jak również możliwość wprowadzenia kolejnych, może ograniczyć 

dostępność osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportu rocznego, zarówno po 

stronie emitenta, jak i biegłego rewidenta. 

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wnosi o rozważenie 

wprowadzenia czasowej zmiany przewidzianego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 

marca 2018 r. terminu publikacji raportu rocznego. Zdajemy sobie sprawę, że nie 

znajduje to uzasadnienia w Dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

jednakże obecnie zawieszeniu uległo wiele innych, daleko poważniejszych przepisów 

unijnych.   

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych stoi na stanowisku, że powyższa propozycja 

wychodzi naprzeciw nie tylko potrzebom emitentów, którzy znajdą się w nadzwyczajnej 

sytuacji, ale jest zgodna z interesem ich akcjonariuszy, gdyż podstawowym zadaniem 

zarządów powinno być zadbanie o ciągłość funkcjonowania spółek pomimo 

dramatycznych okoliczności zewnętrznych. W celu zabezpieczenia interesów inwestorów, 

zasadnym byłoby natomiast zobowiązanie emitentów do przekazania do publicznej 

wiadomości, w terminie przewidzianym na publikację raportu rocznego, szacunkowych 

wyników finansowych.    
Z poważaniem,  


