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Będą zmiany w przepisach o obrocie
instrumentami finansowymi
W ostatnich dniach grudnia 2020 r. rząd przyjął
projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw. Zakłada on zmiany w zakresie nadzoru nad
dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych
finansowych, działalnością ubezpieczeniową
i reasekuracyjną, a także wzmocnienie prawnej
ochrony konsumentów i akcjonariuszy
mniejszościowych.
Projekt przygotowanej przez
Ministerstwo Finansów ustawy
o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw, który
trafił już do Sejmu, dostosowuje
polskie prawo do przepisów
obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian
związanych z wejściem w życie
unijnych regulacji dotyczących
Europejskich Urzędów Nadzoru
(ESAs). Na ESAs składają się
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych
oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych.
W zakresie dotyczącym sektora
kapitałowego projekt zakłada
wzmocnienie nadzoru nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla
podmiotów rynku finansowego.

Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali
zezwolenia oraz byli nadzorowani
przez krajowe organy nadzoru. Po
zmianach, udzielanie zezwoleń
dostawcom usług w zakresie
udostępniania informacji oraz
nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku nadal będą podlegać
jednak krajowemu nadzorowi.
W zakresie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną projekt zakłada wzmocniony nadzór nad transgraniczną
działalnością ubezpieczeniową
i reasekuracyjną wykonywaną
przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Wprowadzony
zostanie mechanizm wzajemnego
przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi po-
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szczególnych państw członkowskich i Europejskim Urzędem
Ubezpieczeń i Pracowniczych
Programów Emerytalnych (EIOPA). Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność nadzoru
nad działalnością transgraniczną
podmiotów rynku ubezpieczeniowego będą także platformy
współpracy ustanawiane przez
właściwe organy nadzorcze albo
EIOPA.
W projekcie założono także
poprawę ochrony konsumentów.
W tym celu wprowadzono przepisy dotyczące udostępniania przez
dostawców usług płatniczych
broszury sporządzonej przez
Komisję Europejską, zawierają-

cej informacje dla konsumentów
o przysługujących im prawach.
Nowe przepisy zapewnią także
nieprzerwane wykonywanie przez
zakłady ubezpieczeń – mające
siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej oraz Gibraltarze –
trwających umów ubezpieczenia
oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób
ubezpieczonych. Chodzi o okres
po 1 stycznia 2021 r. do dnia
wygaśnięcia roszczeń z tych
umów.
Ostatnia grupa zmian obejmuje
rozwiązania dotyczące funkcjonowania spółek publicznych
i ochrony akcjonariuszy mniej-
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szościowych. Wprowadzone
zostaną zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek
ogłoszenia wezwania na akcje
w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych lub NewConnect.
Zmiany zwiększą pewność
prawną, jeśli chodzi o wycofanie
akcji z obrotu regulowanego
oraz pozwolą na utrzymanie
należytej ochrony interesów
inwestorów mniejszościowych
w związku z takimi operacjami.
Nowe rozwiązania mają
w większości wejść w życie
1 stycznia 2022 r.
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Rząd chce nałożyć na banki
więcej obowiązków sprawozdawczych
i informacyjnych
Rada Ministrów
przyjęła w grudniu
projekt ustawy
o zmianie ustawy
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw. Nowe przepisy
zakładają zwiększenie
odporności banków
i domów maklerskich
na wypadek
wystąpienia kryzysu
na rynku finansowym.
Przygotowany przez Ministerstwo
Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz
niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do rozwiązań
obowiązujących w Unii Europejskiej. Zakładane w nim zmiany
dotyczą wejścia w życie unijnych
przepisów dotyczących wymogów
kapitałowych dla instytucji
finansowych. Jest to związane
z kontynuacją reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską
w odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 2007–2008.
Zgodnie z projektem, Prawo
bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe
i finansowe spółki holdingowe
o działalności mieszanej. W projekcie wskazane zostały zasady
ich organizacji, działalności oraz
nadzoru nad nimi. Nowe przepisy
wzmocnią bazę kapitałową

banków oraz lepiej zabezpieczą
je przed utratą płynności.
Usprawniona zostanie także
wymiana informacji między
Komisją Nadzoru Finansowego
i Bankowym Funduszem Gwarancyjnego na temat banków i domów maklerskich.
Spora część zmian dotyczy
obowiązków sprawozdawczych
i informacyjnych. W wyniku tych
zmian banki będą objęte nowymi
normami regulacyjnymi i sprawozdawczymi. Komisja Nadzoru
Finansowego będzie mogła
nałożyć na podmiot nadzorowany
(np. bank i dom maklerski)
dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Jednak dodatkowe
obowiązki będą mogły być
nałożone tylko w przypadku, gdy
będą proporcjonalne i niezbędne
do sprawnego nadzoru. Mniejsze
banki (o prostszym modelu
biznesowym) będą miały mniej

wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji. Chodzi o to, aby obciążenie
obowiązkiem sprawozdawczości
mniejszych banków było proporcjonalne do skali ich działalności
i ewentualnego ryzyka.
Z nowych przepisów wynika
ponadto, że podmiot składający
wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas
wymaganych dokumentów,
będzie musiał także przekazać
informacje o podmiotach należących do tej samej grupy oraz
o powiązaniach w ramach tej
grupy. Z kolei oddziały banków
zagranicznych będą musiały
przedkładać Komisji Nadzoru
Finansowego roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności.
Nowe przepisy mają — z nielicznymi wyjątkami — wejść w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.
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MF i UKNF gotowe
na odroczenie obowiązku
stosowania ESEF
W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów
oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku
stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej
emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie
możliwość raportowania w tym formacie już za rok
2020.
Zgodnie z opublikowanym 11
grudnia 2020 r. komunikatem
prasowym Parlament Europejski
oraz Rada osiągnęły wstępne
porozumienie, będące obecnie
przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency w zakresie
terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów, których
papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jednolitego elektronicznego formatu raportowania
(european single electronic
format, ESEF).

Zmiana Dyrektywy Transparency
ma na celu odłożenie w czasie
obowiązkowego zastosowania
wymogów ESEF o rok — dla
raportów za lata obrotowe
zaczynające się 1 stycznia 2021 r.
lub później, tj. począwszy od
raportów za 2021 rok. Decyzja
dotycząca odsunięcia w czasie ma
należeć do państw członkowskich.
Oznacza to, że w przepisach
unijnych znajdzie się tzw. opcja
krajowa w sprawie odroczenia
obowiązku stosowania ESEF.
Ministerstwo Finansów oraz UKNF
zapowiedziały skorzystanie z tej
opcji i odsunięcie wspominanego
obowiązku o rok. Zapowiedziano
równocześnie opracowanie przepisów implementujących unijne
prawo do polskiego porządku
prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Skorzystanie przez Polskę z opcji
krajowej nie będzie miało wpływu
na termin obowiązkowego oznaczania (tagowania) informacji
dodatkowej w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych zgodnie z MSSF

(Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej).
Tagowanie informacji dodatkowej
nadal będzie wymagane dla
skonsolidowanych sprawozdań
finansowych sporządzanych za
lata obrotowe rozpoczynające się
1 stycznia 2022 r. lub później, tj.
począwszy od sprawozdań za rok
obrotowy 2022 (Ministerstwo
Finansów przygotowało w związku
z tym projekt zmian do ustawy
o rachunkowości, który opisywaliśmy szczegółowo w jednym
z naszych alertów).
ESEF stanowi krok naprzód
w sposobie komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi
interesariuszami, dlatego odroczenie obowiązku jego stosowania
nie będzie wykluczało możliwości
skorzystania z tego formatu przy
sporządzaniu raportów rocznych
już za 2020 r. Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego jest przygotowany, do przyjmowania od 4
stycznia 2021 r. raportów rocznych zgodnych z ESEF w systemie
ESPI. KNF zachęca też do korzystania z tego rozwiązania przy
sporządzaniu raportów rocznych
za 2020 rok — szczególnie tych
emitentów, którzy są już do tego
przygotowani. Zdaniem KNF
przeprowadzenie pełnej procedury publikacji raportu rocznego
według ESEF może być znaczącą
korzyścią w obszarze relacji
inwestorskich.
UKNF zachęca również do wzięcia
udziału w testach, które odbywają się 11 stycznia — 15 lutego
2021 r.
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Od sierpnia ubezpieczyciele
będą mogli oferować
nowy produkt emerytalny
Opublikowany został
projekt ustawy
o ogólnoeuropejskich
indywidualnych
produktach
emerytalnych
przewidujący m.in.
wprowadzenie
w przypadku takich
produktów ulgi
podatkowej
wzorowanej
na zasadach
opodatkowania IKE.
Ministerstwo Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej opublikowało projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (tzw. projekt
ustawy o OIPE, która ma na celu
wykonanie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1238 w sprawie
ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego
(tzw. rozporządzenie PEPP).

W projekcie zaproponowano
wprowadzenie dla produktu OIPE
ulgi podatkowej wzorowanej na
istniejących rozwiązaniach
w zakresie IKE. W konsekwencji
wpłaty na konto OIPE prowadzone w Polsce, jak i subkonto OIPE
prowadzone dla Polski, będą
pochodziły ze środków oszczędzającego po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Natomiast zwolnione
z opodatkowania będą dochody
uzyskiwane z inwestycji w czasie
oszczędzania, jak i dochód
związany z wypłatą środków
z konta lub subkonta.
Zgodnie z projektem zawarcia
umowy o prowadzenie OIPE
następowałoby w formie elektronicznej. Jednym z podmiotów
uprawnionych do oferowania
PEPP będą zakłady ubezpieczeń,
dlatego jako ubezpieczeniową
formę OIPE, projekt przewiduje
umowę ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym.
Warto przypomnieć, że w myśl
Rozporządzenia PEPP, OIPE to
indywidualny, niepracowniczy
produkt emerytalny, do którego
oszczędzający przystępuje dobro-

wolnie z myślą o emeryturze.
Celem unijnego aktu jest umożliwienie stworzenia indywidualnego
produktu emerytalnego, który
będzie mieć charakter długoterminowy, uwzględni w jak największym zakresie czynniki z zakresu
ochrony środowiska, polityki
społecznej i ładu korporacyjnego,
o których mowa w zasadach
odpowiedzialnego inwestowania,
jak również będzie prosty, bezpieczny, dostępny po przystępnej
cenie, przejrzysty, przyjazny dla
konsumenta i możliwy do przeniesienia w ramach całej Unii, a także
uzupełni istniejące systemy
w państwach członkowskich.
Projekt zakłada także zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego
KNF uprawnień nadzorczych
i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji
administracyjnych i środków
naprawczych w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu
PEPP, jako właściwemu organowi
do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków
związanych z dystrybucją OIPE.
Nowe przepisy miałyby wejść
w życie 15 sierpnia 2021 r.
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W skrócie
Wzrosła składka płacona przez ubezpieczycieli
na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń
W Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2223 opublikowane zostało rozporządzenie z 3 grudnia 2020 r.
ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej
w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz
polskiej izby ubezpieczeń. Rozporządzenie określa
wysokość składki członkowskiej płaconej przez zakłady
ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Wynika z niego, że wysokość składki od 1 stycznia 2021
roku wynosi 0,026% składki przypisanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający rok, za który składka
członkowska ma być uiszczona. Dotychczas składka
wynosiła 0,024%.
Ukazał się tekst jednolity przepisów
o przekazywania informacji KNF
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wydał
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie
środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez komisję nadzoru finansowego (Dziennik
Ustaw z 2020 r., poz. 2195). Tekst jednolity uwzględnił

m.in. zmiany wprowadzone w przepisach na początku
grudnia 2019 r., a obowiązujące od 1 stycznia 2020
roku (zob. Dz. U. z 2019 r., poz. 2364), za wyjątkiem
niektórych, m.in. odnośnika 2 do par. 2 i3 tego rozporządzania.
Nowe przepisy o wydawaniu zezwoleń
na świadczenie usług płatniczych
14 grudnia 2020 w Dzienniku Ustaw opublikowane
zostało rozporządzenie z 13 listopada ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w charakterze krajowej
instytucji płatniczej (poz. 2225). Rozporządzenie
weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli
29 grudnia 2020 r.
Nie wszystkie ubezpieczenia wykupione w Wielkiej
Brytanii będą ważne w UE
EIOPA oraz UKNF informują, że osoby, które ubezpieczenie lub indywidualny produkt emerytalny kupiły od
zakładu ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (lub z brytyjskich
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terytoriów zamorskich, np. Gibraltaru), a które
mieszkają w państwie członkowskim Unii Europejskiej
powinny sprawdzić, czy od 1 stycznia 2021 r. produkty
te będą mogły funkcjonować na dotychczasowych
zasadach. Obsługa takich produktów na terytorium UE
będzie niezakłócona, jeśli dostawca usług finansowych
podjął działania dostosowawcze do brexitu, tj. np.
przeniósł umowę do zakładu z państwa członkowskiego UE lub uzyskał stosowne zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium UE.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega
przed nabywaniem kryptoaktywów
UKNF przedstawił „Stanowisko UKNF w sprawie
wydawania i obrotu kryptoaktywami”. Dokument
dotyczy wyłącznie kryptoaktywów, do których
z uwagi na siedzibę emitenta, fizycznej lokalizacji
(w tym serwerów), siedzibę właściciela platformy
obrotu, miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywców
lub też inne okoliczności formalnoprawne uzasadnione jest zastosowanie przepisów prawa polskiego.

Urząd ostrzega, że z uwagi na nieuregulowany
wprost status prawny kryptoaktywów, emisja,
nabycie, korzystanie, a także obrót nimi może
wiązać się z rożnego rodzaju ryzykami, w tym
w szczególności brakiem możliwości egzekucji
roszczeń związanych z ich nabyciem.
Spółki giełdowe mogą zidentyfikować akcjonariuszy
i ustalić liczbę posiadanych akcji
Spółka, której akcje są zarejestrowane w depozycie
papierów wartościowych, może złożyć za pośrednictwem
KDPW SA żądanie przekazania jej informacji o akcjonariuszach i liczbie posiadanych przez nich akcji. Żądanie to
składa za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na
stronie internetowej, do której dostęp uzyskuje się po
rejestracji emitenta w KPDW SA. We wniosku spółka musi
wskazać datę, na którą lista akcjonariuszy powinna zostać
sporządzona. KDPW przekazuje następnie zapytanie do
podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, a po otrzymaniu od nich informacji, przygotowuje
zbiorcze zestawienie dla spółki.
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Decyzja Prezesa UOKiK
w sprawie Jeronimo Martins
Polska S.A.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(dalej jako: „Prezes UOKiK”) w dniu  11 grudnia 2020 r.
wydał decyzję, zgodnie z którą nałożył ponad 723
miliony złotych kary na spółkę Jeronimo Martins
Polska S.A., właściciela sklepów sieci Biedronka.
Zgodnie z ustaleniami Urzędu, spółka stosowała
praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę
kontraktową poprzez wymuszanie na dostawcach
dodatkowych rabatów za już zrealizowane dostawy.
Powyższe miało dotyczyć przede wszystkim
dostawców owoców i warzyw. Jest to największa
w historii kara nałożona przez UOKiK za
wykorzystywanie przewagi kontraktowej.
Praktyki nieuczciwie
wykorzystujące przewagę
kontraktową
Prezes UOKiK stwierdził, że Jeronimo Martins Polska S.A. wymuszała rabaty retrospektywne na
dostawcach produktów rolnych
lub spożywczych. Oznacza to, że
praktyki sieci miały polegać na
narzucaniu rabatów i pobieraniu
ich od dostawców na podstawie
porozumień zawieranych na
koniec okresu rozliczeniowego
już po zrealizowaniu dostaw,
przy czym wysokość i warunki
przyznawania rabatów nie były
uzgadniane przed rozpoczęciem
danego okresu rozliczeniowego.
W związku z powyższym, dla dostawców istniało ryzyko, iż sieć

Biedronka zażąda zmniejszenia
ich wynagrodzenia poprzez przyznanie sobie dodatkowego rabatu. Prezes UOKiK ustalił, że dostawcom groziła kara finansowa,
jeżeli nie dokonali korekt wystawionych faktur poprzez uwzględnienie rabatu narzuconego przez
Spółkę. Jak podaje UOKiK, jeden
z dostawców musiał w ciągu roku
zapłacić spółce ponad 151 milionów złotych, co stanowiło ponad
26% całego jego obrotu z siecią
sklepów Biedronka; dostawcy
jednak zgadzali się na udzielanie
rabatów, ponieważ obawiali się
zakończenia współpracy, co naraziłoby ich na jeszcze większe
straty finansowe.
Rekordowa kara nałożona
przez Prezesa UOKiK
Kara finansowa nałożona na Jeronimo Martins Polska S.A przez

DOROTA SZLACHETKO-REITER
Partner Zarządzający, Radca Prawny
BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp.k.

Prezesa UOKiK w wysokości
ponad 723 milionów złotych to
największa do tej pory sankcja za
wykorzystywanie przewagi kontraktowej, a jednocześnie druga
co do wysokości w historii całej
działalności UOKiK. Należy przy
tym wskazać, że za nieuczciwe
wykorzystywanie przewagi kontraktowej w branży rolno-spożywczej grozi kara w wysokości
nawet do 3% rocznego obrotu
przedsiębiorcy.
Prezes UOKiK uzasadnia wysokość
nałożonej kary tym, że w ciągu
trzech lat, tj. w latach 2018 2020, spółka Jeronimo Martins
Polska S.A. zyskała na kwestionowanych przez UOKiK praktykach
ponad 600 milionów złotych, zaś
nieuczciwe praktyki były stosowane na szeroką skalę – naruszenia miały dotyczyć ponad 200
dostawców. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, kara jest
adekwatna do stopnia naruszenia
przepisów, uciążliwości praktyki
oraz wysokości korzyści nieuczciwie uzyskanych przez sieć.
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Stanowisko sieci jest
jednoznaczne
Spółka Jeronimo Martins Polska
S.A. w dniu 14 grudnia 2020 r.
opublikowała swoje stanowisko
w sprawie, zarzucając decyzji
Prezesa UOKiK stronniczość, brak
podstaw faktycznych i prawnych
oraz nieprzestrzeganie procedur
w trakcie postępowania. Według
spółki decyzja jest niesprawiedliwa i niezasłużona, zaś rabaty
są uzgadniane z góry, wspólnie
z dostawcami.
Podsumowanie
Na ten moment nie można ocenić, czy decyzja Prezesa UOKiK

o nałożeniu tak wysokiej kary
na Jeronimo Martins Polska S.A.
jest uzasadniona. UOKiK wskazuje, że sposób pobierania opłat
od dostawców przez inne spółki
należące do grupy Jeronimo
Martins budzi zastrzeżenia nie
tylko polskich organów — w 2019
roku w Portugalii organy ścigania
zatrzymały pracowników jednej
z takich spółek, którzy są podejrzewani o pobieranie niedozwolonych opłat od dostawców za
pierwszeństwo dostaw.
Biorąc jednak pod uwagę treść
stanowczego komunikatu sieci Biedronka, nie ma żadnych wątpliwości, że sieć odwoła się od decyzji

Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKiK wskazuje, że tak
wysoka kara ma być przestrogą
dla innych sieci handlowych.
W swojej wypowiedzi z dnia
14 grudnia 2020 r. Prezes UOKiK
podkreśla, że jedyną szansą na
uniknięcie wysokich sankcji przez
inne sieci jest natychmiastowa
zmiana mechanizmów stosowania
wstecznych rabatów wobec dostawców. Zgodnie z komunikatem
UOKIK, obecnie są prowadzone postępowania wyjaśniające
w sprawach stosowania nieuczciwych rabatów retrospektywnych
przez inne sieci handlowe.
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Crowdfunding coraz bardziej
uregulowany
Crowdfunding z miesiąca na miesiąc staje się coraz
częstszym i coraz bardziej popularnym źródłem
pozyskiwania dodatkowego finansowania. Do
października 2020 r. ten model finansowania był
w Polsce w zasadzie poza zakresem regulacji
prawnych. W dniu 7 października 2020 r. zostało
przyjęte unijne rozporządzenie, którego celem jest
wprowadzenie jednolitych we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej zasad finansowania
społecznościowego w modelu inwestycyjnym.
Czym w ogóle jest crowdfunding?
Crowdfunding (z ang. crowd
— tłum oraz funding — finansowanie) jest pozyskiwaniem
finansowania przez tłum. Obecnie, wyróżniamy kilka rodzajów
crowdfundingu, a podstawowym
podziałem jest podział na zbiórki charytatywne oraz związane
z celami gospodarczymi (na
potrzeby niniejszego artykułu,
ograniczamy się jedynie do drugiego rodzaju crowdfundingu).
Zasadniczym celem finansowania społecznościowego jest poszukiwanie przez pomysłodawcę, za pośrednictwem platform
internetowych, osób chętnych
do wsparcia jego przedsięwzięcia w zamian za przekazanie
określonych korzyści (np. objęcie udziałów/akcji w podmiocie
oferującym). Tym samym, istota
crowdfundingu sprowadza się do
występowania trzech podmio-

tów: (1) właściciela projektu,
który przedstawia projekt do
sfinansowania, (2) inwestorów,
którzy finansują przedstawiony projekt, oraz (3) organizacji pośredniczącej w formie
dostawcy usług finansowania
społecznościowego, która łączy
właścicieli projektów i inwestorów za pomocą platformy internetowej.
Dotychczas finansowanie społecznościowe w Polsce nie było
przedmiotem polskich ani unijnych regulacji. Jednakże znaczny
wzrost popularności tego modelu
finansowania spowodował konieczność wprowadzenia stosownych przepisów prawnych
w tym zakresie, zapewniając
bezpieczeństwo każdej ze stron
uczestniczących w tym modelu
finansowania.
Nowe regulacje — co się zmieni?
W ostatnim kwartale 2020 r.
uchwalono w końcu na szczeblu
unijnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/1503 z dnia 7 października
2020 r. w sprawie europejskich

WIESŁAW ŁATAŁA,
Partner Zarządzający, Radca Prawny
BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp.k.

dostawców usług finansowania
społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz
zmieniające rozporządzenie
(UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE)
2019/1937 (dalej jako: „Rozporządzenie”).
Jedną z ważniejszych zmian,
które będą miały miejsce po
wejściu w życie przepisów, to
uregulowanie zasad działania
i funkcjonowania organizacji pośredniczących. Zgodnie bowiem
z treścią Rozporządzenia, usługi
finansowania społecznościowego będą mogły być świadczone
wyłącznie przez osoby prawne,
które mają siedzibę w Unii Europejskiej i które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności
jako dostawcy usług finansowania
społecznościowego.
Dodatkowo, Rozporządzenie
określa treść tzw. „arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych”, czyli zbioru informacji,
które dostawcy usług finansowania społecznościowego będą
musieli przekazać potencjalnym
inwestorom w przypadku każdej
oferty finansowania społecznościowego, w celu umożliwienia
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im podjęcia świadomej decyzji
o inwestycji. Dodatkowo, arkusz
ten powinien przede wszystkim
ostrzegać potencjalnych inwestorów o tym, że otoczenie,
w którym inwestują, wiąże się
z ryzykami, które nie są objęte
systemami gwarancji depozytów
ani systemami rekompensat dla
inwestorów. Arkusz kluczowych
informacji inwestycyjnych nie
będzie każdorazowo zatwierdzany przez organ nadzoru, co ma
zapewnić start-up’om oraz małym i średnim przedsiębiorcom
ciągły i wygodny dostęp do rynków kapitałowych, zmniejszyć
ich koszty finansowania oraz
uniknąć opóźnień i kosztów dla
dostawców usług finansowania
społecznościowego.
Poza powyższym, zmiany dotkną
także inwestorów. Rozporządzenie dzieli bowiem inwestorów
na inwestorów doświadczonych
oraz inwestorów niedoświadczonych, jak również wprowadza
różne poziomy środków ochrony
inwestorów odpowiednie dla
każdej z tych kategorii. Rozróżnienie między inwestorami

doświadczonymi a inwestorami niedoświadczonymi będzie
opierać się na rozróżnieniu
między klientami profesjonalnymi a klientami detalicznymi.
Głównym kryterium podziału
będzie doświadczenie i wiedza
inwestorów w zakresie finansowania społecznościowego,
które to elementy powinny być
poddawane ponownej ocenie co
dwa lata.
Finansowanie społecznościowe
a obowiązek prospektowy
Rozporządzenie nie będzie miało
zastosowania do ofert finansowania społecznościowego o wartości
przekraczającej 5.000.000 EUR,
obliczanej w okresie 12 miesięcy.
Przez okres 24 miesięcy od dnia
10 listopada 2021 r., w przypadku
gdy w danym państwie członkowskim próg łącznej wartości, powyżej którego należy publikować
prospekt zgodnie z rozporządzeniem prospektowym (rozporządzenie (UE) 2017/1129), wynosi
poniżej 5 000 000 EUR, niniejsze
rozporządzenie ma zastosowanie
w tym państwie członkowskim

jedynie do tych ofert finansowania społecznościowego, których
łączna wartość nie przekracza
tego progu.
Od kiedy zmiany?
Rozporządzenie wejdzie w życie 10 listopada 2021 r. Do tego
jednak czasu, konieczne będzie
znowelizowanie polskich przepisów, w taki sposób, aby były one
zgodne i spójne z treścią Rozporządzenia, co pozwoli uniknąć
dualizmu prawnego i trudności
w stosowaniu przepisów.
Powyższe zmiany należy ocenić
pozytywnie. Z jednej bowiem
strony dążą one do zwiększenia
bezpieczeństwa inwestorów, poprzez nałożenie na organizacje
pośredniczące określonych obowiązków i warunków, w tym uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Z drugiej
zaś strony, wprowadzenie progu
5.000.000 EUR, z całą pewnością
przyczyni się do rozwoju tego
modelu finansowania i ułatwi
wielu podmiotom możliwość skorzystania z takiego źródła pozyskania kapitału.
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