
MAR (Market Abuse Regulation)
Nowe obowiązki emitentów z rynku NewConnect



Najważniejsze zmiany

• informacja poufna
• okresy zamkniete
• obowiązek notyfikacji
• nowe wzory zawiadomień i list
• sankcje administracyjne
• nadzór nad rynkiem



Informacja Poufna (brak terminu raport bieżący) 
(art. 7 MAR)

• informacja określona w sposób precyzyjny
• informacja która nie została podana do publicznej

wiadomości
• informacja dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego

lub większej liczby emitentów/jednego lub większej liczby
instrumentów finansowych

• informacja która w przypadku podania do publicznej
wiadomości miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na
ceny tych instrumentów finansowych lub ceny powiązanych
pochodnych instrumentów finansowych



Objęcie pojęciem informacji poufnej etapu/ów 
procesu które samoistnie spełniają kryteria 
informcji poufnej

• jeśli etap pośredni danego procesu (rozciągniętego w czasie)
spełnia kryteria informacji poufnej to jest on uznawany za
informację poufną (np. negocjacje)



Przekazywanie informacji poufnych do publicznej 
wiadomości (art. 17 ust 1 MAR)

• emitent przekazuje informację poufną w sposób umożliwiający szybki
dostęp do niej i terminową ocenę przez inwestorów (niezwłocznie –
brak okresu 24 godzinnego)

• emitent umieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie
publikowane informacje poufne i utrzymuje je przez okres pięciu lat

standard techniczny treści informacji poufnej 
wskazanie że jest to informacja poufna, pełna nazwa prawna emitenta,
tożsamość osoby dokonującej zawiadomienie (imię, nazwisko,
stanowisko), przedmiot informacji poufnej, data i godzina przekazania
informacji poufnej

standard techniczny dla informacji na stronie www
dostęp wolny od opłat na niedyskryminujących zasadach, lokalizacja

informacji w łatwej do znalezienia sekcji, wskazanie daty i godziny
ujawnienie informacji poufnej
wykorzystywane systemy informatyczne EBI (OAM), ESPI



Opóźnianie przekazania informacji poufnej (art. 17 
ust. 4 MAR)

podstawowy tryb opóźniania 

emitent na własną odpowiedzialność opóźnia ujawnienie informacji poufnej
tylko przy spełnieniu łącznie poniższych kryteriów

• niezwłoczne ujawnienie informacji prawdopodobnie naruszy prawnie
uzasadnione interesy emitenta

• opóźnienie przekazania informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd
inwestorów

• zostanie zapewniona poufność informacji,

w przypadku braku możliwości dłuższego utrzymania poufności – emitent jest
zobowiązany upublicznić informację

brak katalogu  informacji naruszających interes emitenta 



Opóźnianie przekazania informacji poufnej (art. 17 
ust. 4 MAR)
Działania emitenta przy opóźnianiu informacji 
poufnej:

• identyfikacja informacji poufnej
• podjęcie decyzji o opóźnieniu publikacji
• przekazanie opóźnionej informacji do publicznej wiadomości

publicznej (ESPI – kancelaria publiczna)
• poinformowanie KNF o opóźnieniu informacji poufnej wraz

z podaniem przyczyn opóźnienia (ESPI – kancelaria DIA-S)



Opóźnianie przekazania informacji poufnej (art. 17 
ust. 4 MAR)…
Standardy techniczne zawiadomienia o opóźnieniu 

• oznaczenie emitenta – pełna nazwa
• tożsamość osoby dokonującej zawiadomienia (imię, nazwisko,

stanowisko)
• dane kontaktowe osoby dokonującej zawiadomienia ( adres e – mail i

nr telefonu)
• data i godzina podjęcia decyzji o opóźnieniu ujawnienia informacji

poufnej
• tożsamość wszystkich osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o

opóźnieniu



Opóźnianie przekazania informacji poufnej (art. 17 
ust. 4 MAR) cd.
Standardy techniczne zawiadomienia o opóźnieniu

emitent używa środków technicznych które zapewniają dostępność,
czytelność i utrzymanie na trwałym nośniku informacji dotyczących:
• dat i godzin – kiedy informacja poufna zaistniała u emitenta,
• została podjęta decyzja o opóźnieniu publikacji,
• informacja poufna zostanie prawdopodobnie opublikowana;

tożsamości osób emitenta odpowiedzialnych za:
• podjęcie decyzji o opóźnieniu i prawdopodobnym zakończeniu,
• zapewnienie stałej kontroli przesłanek opóźnienia,
• decyzję o upublicznieniu,
• dostarczeniu KNF żądanych informacji o opóźnieniu wraz z

pisemnym uzasadnieniem dowodów początkowego spełnienia
przesłanek opóźnienia i każdej zmiany w tym zakresie w trakcie
trwania okresu opóźnienia

szczególny tryb opóźniania informacji poufnej



Lista osób (insiderów) z dostępem do informacji 
poufnych (art.18 MAR)

prowadzona przez emitenta lub osoby działające w jego imieniu lub na
jego rzecz

podmiot prowadzący listę zobowiązany jest do:
• sporządzenia listy insiderów w chwili powstania informacji poufnej, także

opóźnionej i niezwłocznej jej aktualizacji
• zapewnienia aby każda osoba wpisana na listę potwierdziła pisemnie

związane z tym obowiązki oraz miała świadomość sankcji wynikających z
wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych

• przedstawienia listy insiderów KNF na jego żądanie w możliwie
najkrótszym terminie (elektronicznie)

• zakres listy – wzór KNF



Lista osób (insiderów) z dostępem do informacji 
poufnych (art.18 MAR)

aktualizacja listy następuje:
• gdy występuje zmiana przyczyny wpisu danej osoby na listę
• nowa osoba ma dostęp do listy i musi być do niej dopisana
• gdy dana osoba przestaje mieć dostęp do informacji poufnych
• aktualizując listę podaje się datę i godzinę wystąpienia zmiany, która

skutkuje aktualizacją
• lista jest przechowywana przez 5 lat od jej sporządzenia lub

aktualizacji
• lista powinna być sporządzona w formacie elektronicznym,

zapewniać poufność informacji, dokładność informacji oraz dostęp do
poprzednich wersji listy i możliwość ich przeszukiwania (stare wersje
w „pdf”, bieżące w „excelu”)



Lista osób (insiderów) z dostępem do informacji 
poufnych (art.18 MAR)

zawartość listy insiderów:
• imię i nazwisko także rodowe
• firmowy numer telefonu (stacjonarny i komórkowy)
• nazwa i adres firmy
• pełnione funkcje oraz przyczyna uzyskania statusu insidera
• data i godzina uzyskania dostępu
• data i godzina utraty dostępu do informacji poufnej
• nr PESEL lub data urodzenia
• prywatny numer telefonu (stacjonarny i komórkowy)
• adres zamieszkania



Obowiązki notyfikacji( art.3 ust. 1 pkt. 25 MAR) –
transakcje insiderów ( osób pełniących obowiązki 
zarządcze)

osoba pełniąca obowiązki zarządcze – osoba związana z emitentem która jest:
• członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego

tego podmiotu
• pełni funkcje kierownicze nie będąc członkiem ww. organów ale ma stały

dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych
mających wpływ na rozwój i perspektywy gospodarcze podmiotu



Obowiązki notyfikacji( art.3 ust. 1 pkt. 25 MAR) –
transakcje insiderów ( osób pełniących obowiązki 
zarządcze)

osoba blisko związana ( art. 3 ust 1 pkt. 26 MAR)
• małżonek lub partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za

równoważnego z małżonkiem
• dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym
• członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we

wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku
• osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa w której

obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub
osoba blisko związana, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona by przynosić korzyści
takiej osobie lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu
zbieżne z interesami takiej osoby (posdmiot powiązany)



Obowiązki notyfikacji( art.3 ust. 1 pkt. 25 MAR) –
transakcje insiderów ( osób pełniących obowiązki 
zarządcze)

osoba blisko związana – podmiot powiązany 

osobowo: członek zarządu, członek rady nadzorczej, osoba pełniąca funkcje
kierownicze ( art. 3 ust. 1 pkt 25 lit b MAR)

gospodarczo: podmiot pośrednio lub bezpośrednio kontrolowany, utworzony by
przynosić korzyści takiej osobie, o zbieżnych interesach gospodarczych



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
przedmiot notyfikacji (art. 19 ust. 1 MAR) …

• każda transakcja zawierana na własny rachunek osób pełniących
obowiązki zarządcze i osób blisko związanych w odniesieniu do akcji
lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub instrumentów
pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów
finansowych

• dotyczy także transakcji zastawiania lub pożyczania instrumentów
finansowych (również dokonywanych w imieniu osób
zobowiązanych)

• transakcji zawieranych przez osobę zawodowo zajmującą się
pośrednictwem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń w
imieniu osób zobowiązanych



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
przedmiot notyfikacji (art. 19 ust. 1 MAR)  cd.

• transakcji dokonywanych z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie
w przypadku gdy ubezpieczającym jest osoba zobowiązana, która
ponosi ryzyko inwestycyjne, a także ma prawo lub swobodę
podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych
instrumentów w ramach tej polisy lub wykonywania transakcji
dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ( art.. 19
ust. 7 MAR)

• nabycie, zbycie, krótka sprzedaż, subskrypcja lub wymiana
• podwyższenie kapitału lub emisję instrumentów dłużnych
• dokonanie lub otrzymanie darowizny lub spadku
• transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych

warunków i faktyczne wykonanie takich transakcji
• transakcje których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywnych funduszy
inwestycyjnych (katalog transakcji zawarty jest w art.10
rozporządzenia delegowanego Komisji 2016/522 z dnia 17 grudnia
2015 r. )



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze 
termin dokonania notyfikacji 

• osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
powiadamiają emitenta i KNF niezwłocznie, nie później niż trzy dni
robocze po dniu transakcji

• emitent zapewnia aby informacje o transakcjach osób pełniących
obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych zostały
upublicznione niezwłocznie, nie później niż trzy dni robocze od
zawarcia transakcji



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
obowiązki dodatkowe 

Emitenci:
• pisemne powiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze o

obowiązku dokonania notyfikacji
• sporządzenie listy wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze

oraz osób blisko z nimi związanych



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
obowiązki dodatkowe 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze:
• pisemne powiadomienie osób blisko z nimi związanych o obowiązku

notyfikacji wynikającym z art. 19 MAR
• przechowywanie podpisanej kopii powiadomienia



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
obowiązki dodatkowe 

Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze – kwota ( art. 19 ust. 1 i 8 MAR)
• obowiązek dokonania notyfikacji dotyczy sytuacji gdy kwota łączna transakcji

osiągnie 5 000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego
• po osiągnięciu tego progu należy informować o każdej transakcji
• brak obowiązku informowania jeśli suma transakcji nie przekroczyła 5 000

EUR w danym roku kalendarzowym



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
obowiązki dodatkowe

Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze – treść zawiadomienia  
(rozporządzenie wykonawcze UE 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r.):

• imię i nazwisko osoby fizycznej lub firma osoby prawnej
• informację czy jest osobą blisko związana i z którą osobą
• przyczyna zawiadomienia
• nazwa emitenta
• opis i identyfikacja instrumentu finansowego
• charakter transakcji ze wskazaniem czy jest ona związana z

wykonywaniem programów opcji na akcje
• cena i wolumen transakcji



Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze –
obowiązki dodatkowe 

Notyfikacje osób pełniących obowiązki zarządcze – obieg informacji 
• osoba zobowiązana przekazuje zawiadomienie do KNF i emitenta
• emitent podaje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia za

pomocą systemu ESPI



Okresy zamknięte – zakaz zawierania transakcji ( 
art. 19 ust. 11 MAR)

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:
• na własny rachunek ani na rachunek innej osoby
• bezpośrednio lub pośrednio
• dotyczących akcji, instrumentów dłużnych emitenta, instrumentów

pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych

W okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu
kwartalnego, półrocznego i rocznego.



Okresy zamknięte – zakaz zawierania transakcji ( 
art. 19 ust. 11 MAR)

okresy zamknięte – procedura zwolnienia ( art. 19 ust. 12 MAR)
Emitent może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na
dokonanie transakcji na jej rachunek lub osoby trzeciej w trakcie okresu
zamkniętego:
• na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia

wyjątkowych okoliczności tj. poważne trudności finansowe
wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji

• z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu
akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych



Okresy zamknięte – zakaz zawierania transakcji     
( art. 19 ust. 11 MAR)

okresy zamknięte – procedura i warunki zwolnienia ( art.. 7 rozporządzenia 
delegowanego Komisji 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.)

• zajście jednej z okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 12 MAR
• wykazanie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, że nie można

dokonać transakcji w innym momencie niż w okresie zamkniętym
• wniosek o wydanie zgody emitenta na dokonanie transakcji w okresie

zamkniętym oraz udzielenie takiej zgody musi być wykonane przed
dokonaniem transakcji

• wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony przez opis planowanej
transakcji oraz wyjaśnienie jakie wyjątkowe okoliczności uzasadniają
wydanie zezwolenia na dokonanie transakcji



Okresy zamknięte – zakaz zawierania transakcji     
( art. 19 ust. 11 MAR)

Wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia przez 
emitenta z okresu zamkniętego ( art. 8 rozporządzenia delegowanego 

Komisji 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
• potrzeba dokonania transakcji jest pilna, niemożliwa do przewidzenia

oraz niezależna od osoby zobowiązanej
• przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki

zarządcze a osoba ta nie ma n ad nią żadnej kontroli i jedynym
sposobem jej zapobieżenia jest sprzedaż akcji podczas okresu
zamkniętego

• konieczność wypełnienia zobowiązania finansowego lub zaspokojenia
roszczenia finansowego

• wypełnienie zobowiązania wynikającego z sytuacji zaistniałej przed
rozpoczęciem okresu zamkniętego



Sankcje administracyjne i karne 
przesłanki wymiaru kary

• waga naruszenia prawa i czas trwania
• przyczyny naruszenia
• sytuacja finansowa podmiotu karanego
• skala uzyskanych korzyści (unikniętych strat)
• straty poniesione przez osoby trzecie
• gotowość podmiotu do współpracy z KNF
• wcześniejsze naruszenia przepisów



Sankcje administracyjne i karne 
środki nadzorcze

KNF może:
• nakazać podmiotowi który dopuścił się naruszenia, zaprzestania

dalszego naruszania
• zobowiązać we wskazanym terminie podmiot do działań mających

zapobiec naruszaniu przepisów w przyszłości

bez względu na zastosowanie innych sankcji

KNF lub jej przedstawiciel może wydać zalecenia emitentowi w celu
zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych



Sankcje administracyjne i karne 
przykładowe kary pieniężne:

Znaczne pakiety akcji (zawiadomienia o przekraczaniu progów)
• osoby fizyczne do 1 mln zł
• członek zarządu do 1 mln zł
• inne podmioty do 5 mln zł lub 5% rocznego przychodu

lub kara pieniężna do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty, możliwość nałożenia odrębnej kary za każdy z czynów,
możliwość zobowiązania do zaniechania lub powstrzymania się od naruszeń
(możliwa kolejna decyzja o nałożeniu kary)



Sankcje administracyjne i karne 
przykładowe kary pieniężne:

Rażące naruszenie obowiązków przez emitenta

Naruszenie w obszarze informacji poufnych, opóźniania informacji poufnych, 
podawanie do publicznej wiadomości opóźnionych informacji poufnych 
przy braku zapewnienia ich poufności (dotyczy także prawdziwych plotek)

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej do  100 000 zł



Sankcje administracyjne i karne 
przykładowe kary pieniężne

Naruszenia związane z obowiązkami osób pełniących obowiązki zarządcze i
osób blisko z nimi związanych powiadamiania emitenta i KNF o
zawieranych transakcjach
• osoby fizyczne do 2 075 000 zł
• inne podmioty do 4 150 000 zł

lub kara pieniężna do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętych korzyści lub
unikniętej straty w wyniku naruszenia



Nadzór nad ASO

• obowiązki informacyjne emitentów (publikacja i opóźnianie) informacji 
poufnej – KNF/kary administracyjne

• obowiązki informacyjne emitentów (wynikające z Reg. ASO tzn. raporty 
okresowe, raporty dotyczące WZ, dywidend, subskrypcji) GPW/kary 
regulaminowe

• obowiązki emitentów wynikające z ustawy obrocie lub ofercie 
KNF/sankcje administracyjne 

• obowiązki znaczących akcjonariuszy, obowiązki osób zobowiązanych  
KNF/sankcje administracyjne

• przestępstwa manipulacji, ujawniania i wykorzystywania informacji 
poufnej KNF, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości/sankcje karne




