REGULAMIN USTALANIA LICZBY AKCJI
W WOLNYM OBROCIE

Warszawa, 1 grudnia 2019

REGULAMIN USTALANIA LICZBY AKCJI W WOLNYM OBROCIE

SPIS TREŚCI
1.

REGULAMIN .............................................................................................................................. 5

2.

LICZBA AKCJI W WOLNYM OBROCIE ..................................................................................... 5

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................................................................................. 6

2

REGULAMIN USTALANIA LICZBY AKCJI W WOLNYM OBROCIE

DEFINICJE

Administrator

GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4,
00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000493097, NIP: 5252546511,
o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł, wpłaconym w całości

Dokument
Informacyjny

prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument,
którego opublikowanie lub udostępnienie jest wymagane w przypadku
ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na
Rynku Regulowanym, zgodnie z przepisami 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) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.6.2017, str. 12–82, ze zm.)

Emitent Giełdowy

spółka akcyjna, której akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do
Obrotu Giełdowego

Giełda lub GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000082312, NIP: 5260250972, o kapitale zakładowym w wysokości
41 972 000 zł, wpłaconym w całości

KIG

Komitet Indeksów Giełdowych

Kurs Zamknięcia

kurs zamknięcia określany zgodnie z Regulaminem
i Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP

NBP

Narodowy Bank Polski

Obrót Giełdowy

obrót giełdowy w rozumieniu Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad
Obrotu Giełdowego w systemie UTP

Raport Bieżący

raport, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia o obowiązkach
informacyjnych

Raport Okresowy

raport, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 34 Rozporządzenia o obowiązkach
informacyjnych

Regulamin

Regulamin ustalania liczby akcji w wolnym obrocie

Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady
Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.
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Rozporządzenie o
obowiązkach
informacyjnych

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)

Rozporządzenie o
Wskaźnikach
Referencyjnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia
8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki
referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do
pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014
(Dz. Urz. UE L 171 z 29.6.2016, str. 1)

Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.6.2017, str. 12–82, z późn. zm.)

Sesja

sesja giełdowa w rozumieniu Rozdziału X Regulaminu Giełdy

Szczegółowe Zasady
Obrotu Giełdowego
w systemie UTP

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w brzmieniu
przyjętym uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października
2012 r., z późn. zm.

Ustawa o ofercie
publicznej

ustawa 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)
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1.

REGULAMIN

Regulamin określa zasady ustalania liczby akcji w wolnym obrocie.
2.

LICZBA AKCJI W WOLNYM OBROCIE
2.1.

Administrator ustala liczbę akcji w wolnym obrocie na podstawie informacji zawartych
w Dokumentach Informacyjnych Emitentów Giełdowych oraz Raportach Bieżących
i Raportach Okresowych przekazywanych przez tych Emitentów Giełdowych.

2.2.

Liczbę akcji Emitenta Giełdowego w wolnym obrocie stanowi liczba akcji Emitenta
Giełdowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym pomniejszona o:
a) liczbę akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada więcej
niż 5% głosów z tych akcji, z zastrzeżeniem pkt 2.3–2.5,
b) liczbę akcji własnych Emitenta Giełdowego przeznaczonych do umorzenia,
c) liczbę akcji imiennych.

2.3.

Za akcje w wolnym obrocie uznaje się również wszystkie akcje Emitenta Giełdowego:
a) będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.),
b) będące w posiadaniu funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1906, z późn. zm.),
c) będące w posiadaniu instytucji finansowych zarządzających aktywami,
d) objęte programami emisji kwitów depozytowych.

2.4.

Liczba akcji w wolnym obrocie może zostać pomniejszona o liczbę akcji będących
w posiadaniu akcjonariusza, który łącznie ze Skarbem Państwa, Bankiem Gospodarstwa
Krajowego lub jednoosobową spółką Skarbu Państwa posiada więcej niż 5% głosów
z akcji danego emitenta i równocześnie Skarb Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego
lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej
niż 50% głosów z akcji lub udziałów tego akcjonariusza. W takim przypadku liczba akcji
w wolnym obrocie może być pomniejszona również o liczbę akcji będących w posiadaniu
odpowiednio Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego lub tej jednoosobowej
spółki Skarbu Państwa.

2.5.

W przypadkach szczególnych liczba akcji w wolnym obrocie może zostać pomniejszona
także o liczbę akcji będących w posiadaniu akcjonariusza, w którym Skarb Państwa,
Bank Gospodarstwa Krajowego lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiada
bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% głosów z akcji lub udziałów tego
akcjonariusza, pomimo że Skarb Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego lub ta
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie posiada akcji danego emitenta.

2.6.

W przypadku gdy liczba akcji w wolnym obrocie obliczona zgodnie z pkt 2.2–2.5 jest
większa niż liczba akcji danego Emitenta Giełdowego wprowadzonych do Obrotu
Giełdowego, za liczbę akcji w wolnym obrocie uznaje się liczbę akcji wprowadzonych do
Obrotu Giełdowego.

2.7.

Dla Emitentów Giełdowych z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których
akcje notowane są również na rynku zagranicznym, za liczbę akcji w wolnym obrocie
uznaje się medianę liczby akcji zarejestrowanych na koncie ewidencyjnym prowadzonym
dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w okresie ostatnich 3 miesięcy.
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2.8.

3.

W przypadkach wątpliwych, w szczególności w przypadkach, o których mowa w pkt 2.4
i 2.5, Administrator może wystąpić o opinię do Komitetu Indeksów Giełdowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.
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