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„Prospekt covidowy” 

Nowy uproszczony reżim  

prospektowy dla  

prospektów UE  

na rzecz odbudowy 

18 marca 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia 2021/3371, 
wprowadzające tymczasowy rodzaj prospektu dla emisji akcji i ich 
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Szczególny tryb ma 
obowiązywać do końca roku 2022. 

Rozporządzenie 2021/337 jest rozwiązaniem tymczasowym i daje możliwość 

skorzystania z uproszczonej ścieżki do końca 2022 roku. „Prospekty covidowe” 

zatwierdzone do tego czasu są ważne do końca 2022 roku, chyba że ich okres 
ważności, wynikający z ogólnych przepisów, jest dłuższy. 

Uprawnieni 

Ze szczególnego reżimu prospektu UE na rzecz odbudowy mogą skorzystać 
spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu nieprzerwanie od co najmniej  
18 miesięcy, pod warunkiem że emitują akcje tożsame z tymi, które zostały już 

wcześniej wyemitowane. W przypadku spółek, których akcje są dopuszczone do 
obrotu na rynku rozwoju MŚP, dodatkowo wymagane jest, by na potrzeby 
poprzedniej oferty opublikowany był prospekt. Beneficjentem szczególnego 
reżimu może być też oferujący akcje, które dopuszczone są do obrotu 
nieprzerwanie od co najmniej 18 miesięcy. 

Limit 

Na podstawie prospektu UE na rzecz odbudowy można zaoferować akcje  
w liczbie odpowiadającej do 150% liczby akcji już dopuszczonych do obrotu.  
Ten limit należy pomniejszyć o liczbę akcji już zaoferowanych na podstawie 
„prospektu covidowego” przez okres 12 miesięcy od zatwierdzenia „prospektu 
covidowego”. 

Skrócone postępowanie, ale po zapowiedzi 

Rozporządzenie 2021/337 przywiduje skrócony tryb postępowania oraz 
wprowadza nowość w postaci obowiązku poinformowania regulatora o zamiarze 
złożenia „prospektu covidowego” z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych. Samo 
postępowanie, zamiast typowych dziesięciu dni roboczych, ma trwać siedem  
dni roboczych. Zgłoszenie uwag przez nadzorcę nadal będzie powodowało 
wydłużenie postepowania, ale tu także termin na rozpatrzenie nowej  

wersji został skrócony do siedmiu dni roboczych. 

 

Zapraszam  

do kontaktu 

 
 

Piotr Kowalik 
Of Counsel 
Rynki kapitałowe 
+48 22 50 50 737 
piotr.kowalik@ 

eversheds-sutherland.pl 
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 Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE 

na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE 
w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia 
odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19. 

 

mailto:piotr.kowalik@eversheds-sutherland.pl
mailto:piotr.kowalik@eversheds-sutherland.pl
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/index.page?
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/index.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?


 2 

Nie ulegają skróceniu terminy na zatwierdzenie suplementu. 

Wydłużenie okresu na wycofanie zapisów (nie tylko przy 

„prospekcie covidowym”) 

W przypadku przeprowadzania oferty publicznej, w okresie od 18 marca  
2021 r. do 31 grudnia 2022 r. inwestorzy mają wydłużony czas na wycofanie 

zapisów – z dwóch dni roboczych na trzy dni robocze, licząc od dnia publikacji 
suplementu. Ponieważ zastosowanie nowego przepisu nie zostało ograniczone  
do ofert przeprowadzonych na podstawie „prospektu covidowego”, należy 
przyjąć, że stosuje się go także do wszystkich pozostałych ofert publicznych 
przeprowadzanych we wskazanym okresie. Wydłużeniu o jeden dzień ulega 
także czas na poinformowanie przez pośrednika finansowego inwestorów. 

Krótkie podsumowanie 

Zakres informacji, które powinny być zawarte w podsumowaniu prospektu,  
jest niemalże identyczny jak w typowym prospekcie. Jednakże ze względu na 
ograniczenie długości podsumowania z typowych maksymalnie siedmiu stron  

do dwóch, opis powinien zawierać jedynie kluczowe informacje. Nie mają więc 
zastosowania przepisy art. 7 ust. 6-8 Rozporządzenia 2017/1129, w których 
wyliczono rodzaje informacji o emitencie, papierach wartościowych, ofercie  

i dopuszczeniu. Rozporządzenie o prospekcie „covidowym” precyzuje jedynie,  
że informacja na temat akcji ma uwzględniać informacje „na temat praw 
związanych z tymi akcjami i wszelkich ograniczeń tych praw” a informacje  
o emitencie – konkretną informację, nie krótszą niż 200 słów, „o skutkach 
gospodarczych i finansowych pandemii COVID-19 dla emitenta”. 

Krótki prospekt 

„Prospekt covidowy” może liczyć maksymalnie 30 stron A4. Jego treść została 
określona w Załączniku Va, który obejmuje zarówno informacje o emitencie,  
jak i o akcjach. Do Delegowanego Rozporządzenia 2019/980 nie wprowadzono 
analogicznych zmian. 

Prospekt ma przedstawić inwestorom informacje dotyczące „perspektyw  
i wyników finansowych emitenta oraz ewentualnych znaczących zmian, jakie 

zaszły w sytuacji finansowej i biznesowej emitenta od końca ostatniego roku 
obrotowego, a także jego finansowej i pozafinansowej długoterminowej strategii 
biznesowej oraz finansowych i pozafinansowych długoterminowych celów 
biznesowych, w tym, w stosownych przypadkach, konkretną informację, nie 
krótszą niż 400 słów, na temat skutków gospodarczych i finansowych pandemii 
COVID-19 dla emitenta oraz przewidywanych przyszłych skutków pandemii”. 

Zamiast opisu działalności emitenta, jego produktów i rynków, informacji  

o akcjonariuszach i organach, emitent powinien zamieścić adres strony 
internetowej, na której inwestorzy odnajdą takie informacje. 

W przypadku „najistotniejszych ostatnio występujących tendencji w produkcji, 
sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od końca 
ostatniego roku obrotowego do daty prospektu” oraz „informacji na temat 

wszelkich znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 
zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący 

wpływ na perspektywy emitenta przynajmniej w ciągu bieżącego roku 
obrotowego”, jeśli nie nastąpiły znaczące zmiany, należy zamieścić jedynie 
stosowne oświadczenie. W przeciwnym razie należy je opisać. 

Oprócz tego należy podać informacje „o krótko- i długoterminowej finansowej  
i pozafinansowej strategii biznesowej emitenta oraz jego krótko-  
i długoterminowych finansowych i pozafinansowych celach biznesowych, 

obejmujące w stosownym przypadku konkretną informację, nie krótszą niż  
400 słów, na temat skutków gospodarczych i finansowych pandemii COVID-19 
dla emitenta oraz przewidywanych przyszłych skutków pandemii.”  

Prospekt powinien zawierać sprawozdania finansowe opublikowane w okresie  
12 miesięcy przed zatwierdzeniem. Wymagane jest wyłącznie roczne 
sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy opublikowano je później niż 

półroczne sprawozdanie finansowe. 

Nowością jest obowiązek zamieszczenia informacji o tym, czy w kontekście 
odbudowy emitent skorzystał z pomocy państwa, „a także o celu pomocy, 
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rodzaju instrumentu, wysokości otrzymanej pomocy i związanych z nią 

ewentualnych warunkach”. 

Związek z COVID 

Chętni do skorzystania z uproszczonego reżimu prospektowego nie muszą być 
ofiarami pandemii. Pogorszenie sytuacji finansowej w związku pojawieniem się 
COVID nie jest warunkiem. Sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje dla 

działalności emitenta muszą być zaadresowane w prospekcie, o ile miały wpływ. 

Czy uproszczony reżim zostanie na dłużej? 

Ponieważ Rozporządzenie nakłada na Komisję Europejską obowiązek wzięcia  
pod uwagę przy ocenie skutków działania przepisów, czy format „prospektu 
covidowego” w wystarczającym stopniu chroni interes inwestorów, być może 
praktyka rynkowa, która rozwinie się przy okazji prospektów UE na rzecz 

odbudowy, będzie mogła funkcjonować po 2022 roku czy to w odniesieniu do 
wszystkich spółek, czy może w stosunku do notowanych MiŚów. 

Dodatkowe zmiany 

Oprócz omówionych powyższych zmian, przepisy Rozporządzenia 2021/337 
wyłączają obowiązek prospektowy do końca 2022 roku w stosunku do ofert  
i dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych, w przypadku gdy całkowita 

zagregowana wartość oferowanych papierów wartościowych w UE jest mniejsza 
niż 150 mln EUR, obliczona za okres 12 miesięcy. Dotyczy to emitowanych  
w sposób ciągły lub powtarzalny przez instytucje kredytowe papierów 
wartościowych o charakterze nieudziałowym, które nie są podporządkowane, 
zamienne ani wymienne, oraz nie dają prawa subskrypcji lub nabycia innych 
rodzajów papierów wartościowych i nie są powiązane z instrumentem pochodnym. 

Rozporządzenie 2021/337 wprowadza także zmiany w dyrektywie 2004/109/WE, 

na które rynek jest już przygotowany. Mianowicie przewidziana jest możliwość 
opóźnienia obowiązku raportowania finansowego w jednolitym elektronicznym 
formacie raportowania (ESEF) w zakresie raportowania do lat obrotowych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r. lub po tym dniu „pod warunkiem 
powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie o zamiarze takiego  
opóźnienia do dnia 19 marca 2021 r. oraz należytego uzasadnienia tego zamiaru”. 

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
 
© Eversheds Sutherland Wierzbowski 2020. Eversheds Sutherland Wierzbowski jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited 

 

eversheds-sutherland.pl 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
https://www.linkedin.com/company/eversheds-sutherland-wierzbowski/?viewAsMember=true
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
https://www.facebook.com/EvershedsSutherlandWierzbowski
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
https://twitter.com/ESlawPoland

