
Przedmowa

Niezadowalający poziom wzrostu polskiego rynku obligacji nieskarbo-
wych, pomimo nowelizacji dokonanej ustawą z 29.6.2000 r. o zmianie
ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, skłonił ustawodawcę
do uchwalenia w dniu 15.1.2015 r. ObligU regulującej zasady emisji,
zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i obrotu obligacji. Stanowi
to kolejny, po uruchomieniu platformy obrotu Catalyst, krok w rozwoju tej
części polskiego rynku kapitałowego.

Dotychczasowe doświadczenia wskazały, że ObligU z 1995 r. była
niewystarczająca dla rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych
papierów dłużnych. Przede wszystkim nie przystawała ona do dynamiki
rozwoju rynku kapitałowego, w szczególności do warunków obrotu na
rynku Catalyst. Pomimo przeprowadzenia w 2000 r. dużej nowelizacji,
brzmienie przepisów ObligU z 1995 r. budziło szereg wątpliwości
niesprzyjających podejmowaniu decyzji o emisji lub lokowaniu aktywów
w ten rodzaj instrumentów finansowych.

Celem uchwalenia ObligU, jak wynika z Uzasadnienia jej projektu,
jest jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół wybranych
przepisów ObligU z 1995 r., jak również poprawienia w pewnych
obszarach jej czytelności. Ustawa o obligacjach zawiera regulacje
w zasadniczym zrębie oparte na zmodyfikowanych rozwiązaniach ObligU
z 1995 r., ale także regulacje dotyczące zupełnie nowych instytucji.

Do zasadniczych zmian należy wprowadzenie – znanej już w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, a także stosowanej w praktyce pod rządami
ObligU z 1995 r. – instytucji zgromadzenia obligatariuszy, która ma
umożliwić dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym
wynikającym z obligacji. Ponadto ustawodawca wprowadził dwa nowe
rodzaje obligacji, nieznane ObligU z 1995 r. – obligacje podporządkowane
i wieczyste. Zmiany dotyczą także modyfikacji dotychczasowych rozwią-
zań i mają na celu usunięcie wątpliwości pojawiających się w praktyce.

Poglądy zaprezentowane w Komentarzu stanowią przy tym wynik
analizy przepisów ObligU, wypowiedzi doktryny i orzecznictwa. Nie bez
znaczenia jest to, że zawarto w nim uwagi stanowiące wyraz doświadczenia
nabytego w wieloletniej praktyce w zakresie emisji obligacji oraz
generalnie rynków kapitałowych.
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Komentarz został przygotowany przez grono autorów obejmujące
pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego zajmujących się ry-
kiem kapitałowym i praktyków (w tym prawników kancelarii Prof. Marek
Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni), posiadających
wieloletnie doświadczenie w zakresie emisji obligacji, w tym obligacji
dopuszczanych do obrotu na rynku Catalyst.

I tak w gronie autorów znaleźli się Arkadiusz Famirski, radca prawny,
wieloletni Zastępca Dyrektora Departamentu Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego. Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, który opracował część
komentarza dotyczącą przepisów odnoszących się do odpowiedzialności
karnej, jest pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Karnego Uniwersy-
tetu Warszawskiego, byłym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości i dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, a także praktykującym
adwokatem. Dr hab. Marcin Dyl jest radcą prawnym, pracownikiem
naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem zarządu Izby Zarzą-
dzających Funduszami i Aktywami, zajmował także stanowisko Dyrektora
Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Marcin
Marczuk, były pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
partner Kancelarii, kieruje praktyką w zakresie rynku kapitałowego.
Pozostali autorzy są praktykami ze znaczącym doświadczeniem w zakresie
obligacji i innych instrumentów finansowych. Współautorem i redaktorem
naukowym jest Marek Wierzbowski profesor zwyczajny Uniwersytetu
Warszawskiego, praktykujący radca prawny. Jest Wiceprezesem Rady
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w latach 1998–2002 był
jej Prezesem.

Poglądów wyrażonych w Komentarzu nie należy traktować jako
oficjalnych stanowisk instytucji, z którymi związani są lub byli autorzy
Komentarza, choć poglądy te zasadniczo odzwierciedlają poglądy wyra-
żane w praktyce, jak również opinie, jakie pojawiały się w trakcie prac
legislacyjnych. Komentarz skierowany jest przede wszystkim do Czytelni-
ków zajmujących się praktyką, w tym prawników przygotowujących proces
emisji obligacji, ale przydatny być może także potencjalnym emitentom,
jak również studentom wydziałów prawa oraz studiów podyplomowych
z zakresu prawa rynków kapitałowych.

prof. dr hab. Marek Wierzbowski
Warszawa, lipiec 2015 r.
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