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Pierwsze tak obszerne na rynku  
kompleksowe omówienie ustaw
regulujących funkcjonowanie  
rynku kapitałowego

Blisko 2000 stron za jedyne 349 zł!

Praktyczne rozwiązania 

Najnowsze zmiany wchodzące  
w życie w 2012 r.!

Wybitni Autorzy-praktycy związani  
z rynkiem kapitałowym  
i Giełdą Papierów Wartościowych

Dla czytelników komentarza 
dostęp on-line do wybranych aktów 
prawnych i publikacji

NOWOŚĆ



Książka dostępna w wersji e-book. Wersję e-book można zamówić w  komplecie z książką (50% ceny książki) i jako wersję samodzielną (100% ceny książki). Żeby otrzymać publikację 
w wersji e-book, konieczne jest podanie adresu e-mail podczas składania zamówienia. Na wskazany adres zostanie Państwu wysłany e-mail z instrukcją pobrania publikacji.  
Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, tel. 22 31 12 222. Książki w wersji e-book można zamówić również za pośrednictwem sklepu internetowego: 

www.ksiegarnia.beck.pl.
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Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie:

ustawy z 29.7.2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

ustawy z 29.7.2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi,
 
ustawy z 21.7.2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 

ustawy z 29.7.2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

Wymienione ustawy stanowią zorganizowaną całość 
i są ze sobą ściśle powiązane, stanowiąc sui generis 
konstytucję rynku kapitałowego. Obecnie widoczne 
jest zjawisko ogniskujące się w stale wzrastającym 
znaczeniu gospodarczym rynku kapitałowego jako 
platformy obrotu instrumentami finansowymi, która 
oferuje inwestorom szanse wypracowania ponadprze-
ciętnych zysków, zaś emitentom papierów wartościo-
wych możliwość efektywnego ekonomicznie pozy-
skania kapitału finansowego.

Komentarz omawia m.in. 
takie zagadnienia jak:

zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadze-
nia działalności w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi i innymi instrumentami finansowymi;

Obejmuje wyczerpujące omówienie czterech ustaw 
regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce 

Prawo rynku kapitałowego

prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących 
w obrocie papierami wartościowymi i innymi in-
strumentami finansowymi – prowadzenie dzia-
łalności przez firmy inwestycyjne: domy makler-
skie, banki prowadzące działalność maklerską, 
a także banki powiernicze oraz maklerów;
zasady i warunki dokonywania oferty publicz-
nej papierów wartościowych, prowadzenia 
subskrypcji lub sprzedaży tych papierów war-
tościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie  
i wprowadzenie papierów wartościowych lub 
innych instrumentów finansowych do obrotu na 
rynku regulowanym;
obowiązki emitentów papierów wartościowych 
i innych podmiotów uczestniczących w obrocie 
tymi papierami wartościowymi lub innymi in-
strumentami finansowymi;
skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz 
szczególne prawa i obowiązki związane z posia-
daniem i  obrotem akcjami takich spółek;
organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru 
nad rynkiem finansowym oraz nad rynkiem ka-
pitałowym.

Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecz-
nictwa i poglądów doktryny dotyczących funkcjo-
nowania rynku kapitałowego. 

Doskonałe grono autorskie, składające się z osób 
od wielu lat związanych naukowo i zawodowo 
z  rynkiem kapitałowym, gwarantuje wysoki po-
ziom merytoryczny, jak i przede wszystkim prak-
tyczny prezentowanych omówień. 

Publikacja stanowi pierwsze i tak obszerne (blisko 
2000 stron) na rynku kompleksowe omówienie 
podstawowych ustaw regulujących funkcjonowa-
nie rynku kapitałowego, zawiera praktyczne wska-
zówki dotyczące m.in.: 

przyjętych praktyk rynkowych, 
tajemnicy zawodowej i informacji poufnych, 
postępowania z dokumentami informacyjnymi 
związanymi z ofertą publiczną, 
przygotowaniem prospektu emisyjnego, 
zasad nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 
odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz admini-
stracyjnej za naruszenie ww. przepisów.

Komentarz kierowany jest dla prawników zaj-
mujących się rynkiem kapitałowym, pracow-
ników instytucji finansowych zaangażowanych  
w operacje instrumentami finansowymi na rynku 
kapitałowym (funduszy inwestycyjnych, domów 
maklerskich, banków powierniczych, banków), jak 
także dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem 
tego rynku i instrumentami finansowymi tamże 
notowanymi (maklerów, brokerów, emitentów 
papierów wartościowych, pracowników spółek 
giełdowych). 

Stanowi także doskonałe źródło wiedzy o rynku ka-
pitałowym dla: sędziów, prokuratorów, pełnomoc-
ników procesowych, aplikantów zawodów prawni-
czych, pracowników urzędów administracyjnych.
Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 
15.5.2012 r.

Niniejszym upoważniam do wystawienia
faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Konto: Wydawnictwo C.H. Beck, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 
Bank Pekao S.A. 52 1240 6247 1111 0000 4973 5420
NIP: 522-010-50-28. Zamówienia można dokonać również poprzez naszą stronę internetową: www.ksiegarnia.beck.pl.
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Imię i nazwisko      stanowisko
Firma       branża
ul.       kod/miasto
e-mail       
telefon       fax

Aby skorzystać z rabatu 15% prześlij FAKS-ZAMÓWIENIE na nasz numer 22 33 77 601
Oferta dla Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo 
C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa 
dla celów realizacji złożonych zamówień i prenumeraty wydawnictw,  
a także w celach marketingowych. Podawanie danych osobowych dla 
ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo 
wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydz. XII Gospodarczy KRS 0000155734; Właściciel: dr Hans Dieter Beck; Kapitał Spółki: 88 000,- zł

Liczba pracowników:            1-20            21-100            101-200            pow.200

nr NIP

podpis

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz w cenie: 349 zł 296,65 zł

15%rabat!


