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COVID-19 a obowiązki informacyjne
W dniu 11 marca 2020 r. ESMA opublikowała następujące rekomendacje dla wszystkich uczestników rynku
kapitałowego, w tym dla spółek publicznych. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19, które
zostały przekazane w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r.:
Planowanie ciągłości działań –spółki publiczne powinny przygotować się na zastosowanie swoich planów
awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość
operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa.
Ujawnianie informacji rynkowych – emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o
wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie
z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w
sprawie nadużyć na rynku kapitałowym (MAR).
Należy przy tym pamiętać, że informacja poufna powinna być precyzyjna i konkretna oraz w pełni obrazować
sytuację emitenta w związku z wpływem koronawirusa COVID -19.
Sprawozdawczość finansowa – emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i
potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie
jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim raporcie
finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich
śródrocznych raportach finansowych.
Powyższa rekomendacja dotyczy zarówno faktycznego (występującego już wpływu, w tym objętego
opublikowanymi informacjami poufnymi), jak również potencjalnego wpływu – w tym zakresie emitenci
powinni rozważyć aktualizację czynników ryzyka ujętych w raportach finansowych, jak również określić
możliwy wpływ koronawirusa COVID -19 na przyszłe okresy.
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Zmiana terminów publikacyjnych
raportów okresowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych
terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, ustalono nowe
maksymalne terminy publikacji raportów okresowych dla emitentów, których akcje notowane są na
rynku regulowanym, tj. określone w Rozporządzeniu 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:
-

w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające
się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni –
maksymalny termin publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020 r. zostaje zatem
wydłużony do dnia 29 lipca 2020 r.

-

w zakresie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy
kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się
o 2 miesiące – maksymalny termin publikacji raportów rocznych za 2019 rok zostaje zatem
wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.

Emitenci zamierzający skorzystać z powyższej możliwości zobowiązani są nadal zgodnie z obowiązującymi
przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych, do publikacji raportu bieżącego w sprawie zmiany terminów publikacji raportów
okresowych.
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Zmiany terminów sporządzania,
zatwierdzania i składania sprawozdań
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia,
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,
wydłużono terminy sporządzenia, zatwierdzenia i składania sprawozdań zgodnie z ustawą o
rachunkowości:








termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego wydłużono o 3 miesiące, tj. w przypadku roku obrotowego, który
jest równy kalendarzowemu do 30 czerwca 2020 r.
termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego wydłużono o 3 miesiące, tj. w przypadku roku obrotowego, który
jest równy kalendarzowemu do 30 września 2020 r.
termin sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności wydłużono o 3 miesiące, tj. w
przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu do 30 czerwca 2020 r.
termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS wydłużono do 15 października 2020 r.
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Zmiany niektórych innych terminów
wykonywania obowiązków
Przesunięto termin pierwszego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla
spółek handlowych wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku – termin ten został
wydłużony o 3 miesiące, tj. do 13 lipca 2020 r.
Przedłużono o pół roku termin wdrożenia PPK dla średnich przedsiębiorców, tj. dla pracodawców
zatrudniających między 50 a 249 osób wg. stanu zatrudnienia na 30.06.2019 (tzw. II fala PPK).
Oznacza to, że termin na wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy na zarządzanie został
przesunięty z 24 kwietnia na 27 października 2020 r., zaś termin na zawarcie umowy o prowadzenie
PPK został przesunięty z 11 maja na 10 listopada 2020 r.
Przyznano ministrowi właściwemu ds. instytucji finansowych uprawnienie do wydania rozporządzenia i
wyznaczenia w nim innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki, uchwały dotyczącej
polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami upływa dnia 30 czerwca 2020 r. - na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie
wydano takiego rozporządzenia
Zniesiono limit czasowego badania sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego przez firmy
audytorskie, z dotychczasowego pięcioletniego. Pozostaje jednak ograniczenie na okres nie
dłuższy niż lat 10.
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Nowe zasady głosowania i odbywania
posiedzeń organów spółek akcyjnych
Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. pierwsza tarcza antykryzysowa)
zmieniono przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące organów spółek akcyjnych, wprowadzając z
mocy ustawy (nie jest wymagane szczególne postanowienie statutowe), możliwość głosowania oraz
odbywania posiedzeń organów spółek akcyjnych, w tych spółek publicznych:
a) dla zarządów oraz rad nadzorczych:
 za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 w trybie pisemnym,
 za pośrednictwem innego członka organu,
- przy czym dotyczy to również spraw, które do tej pory były wyłączone z możliwości odbycia takiego
głosowania, tj. wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka
zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Jednocześnie wprowadzono ogólną zasadę, iż posiedzenia organów osób prawnych mogą odbywać się z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych
organów.
Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej może zostać złożone w formie dokumentowej. Do
skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie
teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej.
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Nowe zasady głosowania i odbywania
posiedzeń organów spółek akcyjnych
b) dla walnych zgromadzeń – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
 poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w
walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
 poprzez wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego
zgromadzenia,
zasady odbywania walnych zgromadzeń w powyższym trybie ustala rada nadzorcza w regulaminie.
Regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji
akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
W razie umożliwienia akcjonariuszom uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu w powyższym
trybie, spółka zobowiązana jest opisać zasady uczestnictwa akcjonariuszy w tym trybie w zawiadomieniu o
zwołaniu walnego zgromadzenia, jak również zapewnić ochronę danych osobowych akcjonariuszy.
Jednocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienia przez spółki publiczne transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Powyższy obowiązek nie wpływa na obowiązki informacyjne spółek
związane z odbyciem walnego zgromadzenia.
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