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Szanowni Państwo,
na wstępie uprzejmie dziękuję za przekazaną petycję z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 
„utrzymania obowiązku przeprowadzenia wezwania delistingującego”, w której zwracacie 
Państwo uwagę m.in. na sytuację jaka się wytworzyła w wyniku odrębnie prowadzonych prac 
legislacyjnych w zakresie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, z późn. zm.) oraz późniejszej 
ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.). 
Uprzejmie wyjaśniam, że Ministerstwo Finansów podjęło już działania mające na celu 
uzgodnienie obu tych nowelizacji i uporządkowanie brzmienia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), jeszcze 
przed wejściem w życie zmian przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed dniem 1 marca 
2021 r. W ramach tych działań Ministerstwo Finansów prowadzi m.in. konsultacje z Komisją 
Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Podjęte działania mają również na celu utrzymanie przepisu art. 91 ust. 5 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), który przewiduje obowiązek ogłoszenia 
wezwania, o którym jest mowa w Państwa petycji.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Finansów
Katarzyna Przewalska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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