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Słowniczek.
Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu „Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia
Analitycznego – edycja uzupełniająca (Program 2.0.)” jest mowa o:
a) Regulaminie 2.0. – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
b) Regulaminie – rozumie się przez to regulamin „Pilotażowego Programu
Wsparcia Pokrycia Analitycznego” przyjęty Uchwałą Nr 245/2019 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 marca 2019
roku;
c) Programie 2.0. – rozumie się przez to „Pilotażowy Program Wsparcia
Pokrycia Analitycznego – edycja uzupełniająca (Program 2.0.)” określony w
§2 Regulaminu 2.0.;
d) Programie – rozumie się przez to „Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia
Analitycznego” określony w Regulaminie;
e) GPW – rozumie się przez to spółkę Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.;
f)

Zarząd Giełdy – rozumie się przez to Zarząd GPW;

g) Regulamin GPW – rozumie się przez to Regulamin Giełdy w brzmieniu
przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r.,
z późn. zm., tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 17 marca
2020 roku;
h) Członku Giełdy („CzG”) – rozumie się przez to członka giełdy, który zawarł
umowę z GPW w ramach Programu i jest jego Uczestnikiem;
i)

Uczestniku Programu 2.0. – rozumie się przez to CzG, o którym mowa
w pkt h) powyżej; lista CzG będących uczestnikiem Programu i tym samym
Uczestnikiem Programu 2.0. stanowi Załącznik A do Regulaminu 2.0.;

j)

Spółce – rozumie się przez to spółkę, która została zgłoszona przez CzG do
pokrycia analitycznego w ramach Programu 2.0.;

k) Dacie Zamknięcia – rozumie się przez to ostatni dzień, w którym CzG może
zgłaszać Spółkę do Programu 2.0., tj. dzień 30 czerwca 2020 roku;
l)

Raporcie Analitycznym/Raportach Analitycznych – rozumie się przez
to raport/raporty wraz z uzupełnieniami, aktualizacjami, modyfikacjami itp.,
spełniający/e szczegółowe wymagania określone w §7 Regulaminu;

m) Szczególnych Okolicznościach – rozumie się przez to okoliczności, o
których mowa w §6 Regulaminu;
n) Komisji Weryfikacyjnej – rozumie się przez to zespół składający się z od
3 do 5 osób-ekspertów spoza GPW, o których mowa w §8 Regulaminu;

I.

Postanowienia ogólne.
§1
1. Regulamin 2.0. określa założenia Programu 2.0., w tym Uczestników Programu 2.0.,
kryteria, jakie musi spełnić Spółka, aby móc zostać zgłoszona do Programu 2.0.
oraz sposób zgłoszenia Spółek do Programu 2.0. W razie wątpliwości, co do zakresu
i zasad stosowania postanowień Regulaminu 2.0., decyzja w tym zakresie należy
do Zarządu Giełdy. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
2. Postanowienia Regulaminu 2.0. nie wyłączają ani nie ograniczają powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych GPW, w tym
Regulaminu Giełdy. Pojęcia niewyjaśnione w Regulaminie 2.0. mają to znaczenie,
które zostało im nadane w Regulaminie, regulacjach wewnętrznych GPW oraz
przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Program 2.0. stanowi poszerzenie działań dotyczących pokrycia analitycznego,
zainicjowanych w ramach Programu, celem zwiększenia dostępności aktualnych
analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. Zakończenie obowiązywania
Programu 2.0. następuje w terminie zakończenia Programu, chyba że umowa
zawarta z CzG przewiduje inny termin.
4. Postanowienia §6 (Zasady postępowania w szczególnych okolicznościach),
§7 (Kryteria, jakie powinien spełniać Raport Analityczny), §8 (Komisja
Weryfikacyjna) Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do
Regulaminu 2.0. W razie wątpliwości poczytuje się, że kryteria jakie powinien
spełniać Raport Analityczny oraz inne zasady związane z jego sporządzaniem,
udostępnianiem, aktualizowaniem, oceną itp., pozostają takie same, jak zostały
określone w ramach Programu i Regulaminie. Co do stosowania powyższych
regulacji, w przypadku wątpliwości, decyzja w tym zakresie należy do Zarządu
Giełdy. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

II.

Założenia Programu 2.0.
§2
1. Organizatorem Programu 2.0. jest GPW.
2. Uczestnikiem Programu 2.0. może być wyłącznie CzG będący Uczestnikiem
Programu. Szczegółowa lista Uczestników Programu 2.0. stanowi Załącznik A do
Regulaminu 2.0. Jednocześnie każdy Uczestnik Programu 2.0., przystępując do
Programu 2.0., oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania
Programu 2.0. do niezwłocznego poinformowania GPW o każdej zmianie dotyczącej
statusu, jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, Uczestnik Programu 2.0. oświadcza, że
rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie zawarty w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. Do Programu 2.0. CzG może zgłosić tylko 1 (jedną) spółkę, z zastrzeżeniem §2 ust.
4 Regulaminu 2.0., która spełnia łącznie następujące kryteria:

a) spółka pochodzi z Głównego Rynku;
b) spółka nie wchodzi w skład indeksu WIG20;
c) spółka nie miała żadnego pokrycia analitycznego, rozumianego jako
przygotowywanie analiz zawierających wycenę oraz rekomendację
kierunkową, w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wejścia w
życie Programu 2.0.;
d) spółka nie uczestniczyła w Programie;
4. Zarząd GPW zatwierdzi wybór Spółek do dnia 6 lipca 2020 roku. Łączna liczba
Spółek wybranych do Programu 2.0. wynosi nie więcej niż 12 (dwanaście), tj. po 1
(jednej) Spółce dla każdego z CzG. Zarząd Giełdy może odrzucić zgłoszoną Spółkę
spełniającą kryteria określone w §2 ust. 3 Regulaminu 2.0. i wezwać CzG do
uzupełnienia braków zgodnie z §2 ust. 9 Regulaminu 2.0. Decyzja taka jest
ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Do każdego CzG zostanie przydzielona
wyłącznie Spółka wskazana przez tego CzG, z zastrzeżeniem §2 ust. 8 Regulaminu
2.0. Decyzja GPW o zatwierdzeniu Spółki jest ostateczna i nie wymaga
uzasadnienia.
5. Dla skutecznego zgłoszenia Spółki do udziału w Programie 2.0. konieczne jest
uzyskanie przez CzG pisemnej zgody Spółki na udział w Programie 2.0. i załączenie
tej zgody do formularza zgłoszeniowego. Wzór zgody Spółki stanowi Załącznik C do
Regulaminu 2.0. Za współpracę ze Spółką oraz uzyskiwanie niezbędnych informacji
do Raportów Analitycznych odpowiada wyłącznie CzG.
6. Do udziału w Programie 2.0. CzG może zgłosić wyłącznie Spółki, które spełniają
łącznie kryteria określone w §2 ust. 3 Regulaminu 2.0, przesyłając prawidłowo
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza stanowi Załącznik
B do Regulaminu 2.0. Żaden podmiot nie ma uprawnienia do modyfikowania treści
formularza.
7. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy doręczyć do
siedziby GPW przesyłką poleconą/kurierem lub osobiście do Daty Zamknięcia, do
godz. 16.00. Formularz zgłoszeniowy może zostać również opatrzony podpisem
kwalifikowanym i doręczony na adres e-mail: research@gpw.pl w terminie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym. Formularze zgłoszone po tym terminie lub
dotyczące Spółek, które nie spełniają wymagań określonych w §2 ust. 3 Regulaminu
2.0. nie będą rozpatrywane.
8. GPW będzie na bieżąco weryfikować złożone formularze, zgodnie z kolejnością
wpływu oraz ewentualnie informować CzG o konieczności uzupełnienia braków.
W razie zgłoszenia tej samej Spółki, przez więcej niż jednego CzG, o przydzieleniu
Spółki do danego CzG decyduje kolejność wpływu danego formularza
zgłoszeniowego do GPW. CzG, który zgłosił tę samą Spółkę później, zostanie
wezwany do uzupełnienia braków zgodnie z §2 ust. 9 Regulaminu 2.0.
9. Wezwanie CzG do uzupełnienia braków (jak np. brak podpisów, brak załączenia
dokumentów, zgłoszenie nowej spółki itp.) nastąpi przez GPW drogą e-mail.
Najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od dnia otrzymania wezwania do uzupełninia braków,
do godz. 16.00, jednak nie później niż do dnia 6 lipca 2020 roku do godz. 12.00.,
CzG powinien doręczyć uzupełnienie braków. Do uzupełnienia braków stosuje się
odpowiednio §2 ust. 7 Regulaminu 2.0. W razie uchybienia przez CzG powyższemu

terminowi, uzupełnienie nie będzie rozpatrywane, zaś złożone oświadczenia uważa
się za niebyłe.
10. GPW w ramach Programu 2.0., tytułem wynagrodzenia na rzecz CzG, przekaże
50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto za pokrycie analityczne jednej Spółki na
warunkach określonych w odrębnej umowie. Szczegóły dotyczące terminów wypłat
ww. kwoty oraz zasady współpracy GPW i CzG zostaną ustalone na podstawie
odrębnej umowy, które zostaną zawarte do dnia 7 lipca 2020 roku w formie
elektronicznej – podpisany skan lub podpis kwalifikowany – i wysłane na adres email: research@gpw.pl. Forma zawarcia umowy może zostać zmieniona przez GPW
w każdym czasie. W razie wątpliwości poczytuje się, że Spółka zostaje
zakwalifikowana do Programu 2.0. na podstawie danych zawartych przez CzG w
ww. formularzu zgłoszeniowym, zaś umowa stanowi podstawę wykonania
zobowiązania przez CzG względem GPW.
11. GPW zastrzega sobie możliwość nieuruchomiania Programu 2.0. w każdym czasie.
Wobec nieuruchomienia Programu 2.0. ewentualne zobowiązania lub umowy, które
zostały zawarte na jego potrzeby, ulegają automatycznie rozwiązaniu, a GPW nie
ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
12. GPW zastrzega sobie możliwość rezygnacji z Programu 2.0. lub wykluczenia
Uczestnika Programu 2.0. w każdym czasie, w przypadku uznania, że CzG
nienależycie wywiązują się z zawartych zobowiązań lub umów, lub w przypadku
wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, które na dzień wejścia w życie
Regulaminu 2.0. nie są GPW znane oraz w razie wystąpienia siły wyższej,
w szczególności: pandemii/epidemii, klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego itp.
GPW nie ponosi odpowiedzialności względem Spółek lub CzG za rezygnację z
Programu 2.0. Ewentualne spory powstałe w związku z Programem 2.0. będą
rozstrzygane w oparciu o brzmienie złożonych zobowiązań lub umów.

III.

Postanowienia końcowe.
§3
1. Każdy Uczestnik Programu 2.0. we własnym zakresie ponosi koszty uczestnictwa w
Programie, w tym zgłoszenia do Programu 2.0., niezależnie od tego, czy Program
2.0. zostanie wdrożony lub czy zgłoszona Spółka zostanie do niego zakwalifikowana.
2. Przez złożenie formularza, o którym mowa w §2 ust. 6 Regulaminu 2.0., CzG wyraża
zgodę na treść Regulaminu 2.0. oraz jednocześnie oświadcza, że jest mu w pełni
znana treść Regulaminu.
3. GPW może nie dokonać wyłonienia Spółek i zamknąć tym samym Program 2.0. bez
podania przyczyny, a CzG nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.
4. Wszelkie wątpliwości powstałe na tle wykonywania lub funkcjonowania Regulaminu
2.0. będą rozstrzygane przez Zarząd Giełdy, chyba że co innego wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji GPW.
5. W razie wątpliwości poczytuje się, że prawem wyłącznie właściwym dla interpretacji
Regulaminu 2.0. jest prawo polskie.
6. Regulamin 2.0. wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Zarządu Giełdy
o uchwaleniu Regulaminu 2.0.

7. Wszelkie umowy zawarte w ramach Programu 2.0. należy intepretować zgodnie z
założeniami Regulaminu 2.0. oraz z Regulaminem.
Załączniki:
A. Lista Uczestników Programu 2.0.;
B. Wzór formularza zgłoszenia;
C. Wzór zgody Spółki;

UCZESTNICY PROGRAMU 2.0. CZŁONKOWIE GIEŁDY

Lp.

Firma/Nazwa Członka Giełdy

1.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

2.

ERSTE Securities Polska

3.

Santander Bank Polska

4.

IPOPEMA Securities

5.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

6.

mBANK

7.

Trigon Dom Maklerski

8.

Bank Pekao S.A.

9.

Dom Maklerski Banku BPS

10.

Millennium Dom Maklerski

11.

Noble Securities

12.

Dom Maklerski BDM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego
– edycja uzupełniająca (Program 2.0.)”

Działając w imieniu1:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Firma Spółki, KRS
_______________________________________________________________________
Kod LEI Spółki
zgłaszam do udziału w Programie 2.0. następującą Spółkę:
_________________________________________________________________
Firma Spółki

_________________________________________________________________
Kod LEI Spółki

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam/y zgodę na warunki uczestnictwa w ramach
„Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego – edycja uzupełniająca (Program
2.0.)” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program
2.0.”), jako potencjalny usługodawca w zakresie wykonywania Raportów Analitycznych,
w ramach Programu 2.0., dla 1 (jednej) z ww. Spółek
Ponadto oświadczam/y, że znam/-y i akceptuję/-emy zasady udziału w Programie 2.0,
w tym treść Regulaminu Programu 2.0. oraz jednocześnie Regulaminu Programu,
a wszelkie informacje podane powyżej, jak również informacje udzielane w ramach
Programu 2.0. są rzetelne i prawdziwe.
CzG wyraża zgodę na opublikowanie faktu udziału w Programie 2.0.
W załączeniu przekazuję/-my dokumenty potwierdzające umocowania składających
zgłoszenie, jak również zgodę/y Spółek na udział w Programie 2.0.

______________________
(podpis reprezentanta)
_______________________
(data i miejsce sporządzenia)
Załączniki: 1. Zgoda Spółki;

1

Dane Członka Giełdy.

ZGODA SPÓŁKI NA UDZIAŁ W
„Pilotażowym Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego
– edycja uzupełniająca (Program 2.0.)”

Działając w imieniu:
_______________________________________________________________________
Firma Spółki
_______________________________________________________________________
Kod LEI Spółki
wyrażam zgodę na zgłoszenie Spółki do udziału w ramach „Pilotażowego Programu
Wsparcia Pokrycia Analitycznego – edycja uzupełniająca (Program 2.0.)” organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program 2.0.”), przez
____________________________________________________2,
oraz
udział
w
Programie 2.0., jako emitent będący przedmiotem analiz wyceny i rekomendacji
giełdowych.
Spółka wyraża zgodę na opublikowanie faktu udziału Spółki w Programie 2.0., jak również
na publikowanie przez GPW Raportów Analitycznych dotyczących Spółki, opracowanych
przez Analityków, w ramach Programu 2.0. Publikacje te nie stanowią naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa Spółki, a w związku z tym GPW nie jest zobowiązana do zachowania
poufności.
W ramach Programu 2.0. Spółka zobowiązuje się do przekazywania, CzG zgłaszającemu
Spółkę, wymaganych danych i informacji, w celu sporządzenia Raportów Analitycznych lub
ich części, w terminach określonych przez Analityka. Wszelkie informacje przekazywane do
wykonania Raportów Analitycznych będą rzetelne i prawdziwe.
Spółka ma świadomość, że GPW nie ponosi odpowiedzialności ani za treść i sposób
sporządzenia Raportów Analitycznych, ani za ich wykonanie, jak również odpowiedzialność
GPW zostaje wyłączona w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie.
W załączeniu Spółka przekazuje dokumenty potwierdzające umocowania składających
zgłoszenie.
______________________
(podpis reprezentanta Spółki)
_______________________
(data i miejsce sporządzenia)

2

Dane Członka Giełdy, który będzie dokonywał zgłoszenia Spółki do Programu 2.0.

