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Przedmowa

Przedkładamy Czytelnikowi Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozpo-
rządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
i 2004/72/WE, zwanego także Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie wchodzi 
w życie 3.7.2016 r. i jest niezwykle ważne z punktu widzenia wszystkich osób dzia-
łających na rynku kapitałowym, zarówno emitentów, jak i akcjonariuszy, posiadaczy 
instrumentów finansowych, a także osób świadczących usługi na tym rynku. 

Wejście w życie Rozporządzenia MAR powoduje rewolucję w zakresie obowiąz-
ków informacyjnych, postępowania z informacjami poufnymi, a także transakcji wy-
konywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (obejmuje to także człon-
ków rad nadzorczych oraz szeroki krąg osób i podmiotów powiązanych zmieniając 
istotnie, obowiązujące w myśl polskich przepisów, standardy raportowania). Jedną 
z najistotniejszych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem MAR jest przeniesienie 
ciężaru rozpoznawczego i informacyjnego na emitenta – w związku ze stworzeniem 
jednolitej definicji informacji poufnej wspólnej dla wszystkich emitentów. Z dniem 
3.7.2016 r. tracą zastosowanie w części dotychczasowe polskie regulacje odnoszą-
ce się do informacji poufnych oraz informacji bieżących. Zmianie ulega także zakres 
przedmiotowy zakazu manipulacji na rynku. Istotnej zmianie – w praktyce podwyż-
szeniu i rozszerzeniu – ulec mają sankcje grożące za  naruszenie przepisów rozpo-
rządzenia. 

Szeroki zakres zmian i wysokie sankcje spowodowały szeroką akcję informacyjną 
podjętą przez KNF, a także organizacje działające na rynku kapitałowym, w szczegól-
ności Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Niniejszy Komentarz w zamyśle autorów skierowany jest do wszystkich podmio-
tów zobowiązanych do stosowania nowych przepisów, tak emitentów, jak i doradców 
prawnych oraz osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie. Jest on pierwszym 
na rynku kompletnym opracowaniem dotyczącym nowych regulacji. Komentarz ten 
stanowi uzupełnienie Komentarza do Prawa rynku kapitałowego wydanego w 2013 
i 2015 r. przez Wydawnictwo C.H.Beck. W gronie autorów znaleźli się wybitni spe-
cjaliści z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa administracyjnego oraz prawa 
karnego, w tym m.in. wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego – prof. UW dr hab. 
Michał Królikowski, prof. UW dr hab. Paweł Wajda, oraz dr hab. Tomasz Oczkowski 
z UMK, a także posiadający bogate doświadczenie praktyczne w zakresie prawa ryn-
ków kapitałowych, w szczególności doradztwa w obszarze obowiązków informacyj-
nych, prawnicy Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radco-
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wie Prawni. Redaktor nie uważał za stosowne narzucanie autorom jednego kierunku 
interpretacji – stąd każdy z autorów prezentuje swój własny punkt widzenia  instytu-
cji wprowadzonych rozporządzeniem.

Marek Wierzbowski


