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Od 1 lipca 2015 r. maj¹ wejœæ w ¿ycie nowe 
regulacje dotycz¹ce obligacji – podmiotom 
prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
bêdzie ³atwiej pozyskiwaæ kapita³. Celem 
zmian jest przede wszystkim stworzenie 
lepszych warunków do pozyskiwania funduszy 
za pomoc¹ emisji obligacji, rozszerzenie zakresu 
dostêpnych dla emitentów instytucji i instru-
mentów oraz wsparcie rynku ³ugoterminowych 
nieskarbowych papierów d³u¿nych. W ramach 
nowelizacji Ustawodawca ujednolici³ oraz 
doprecyzowa³ terminologiê stosowan¹ 
w ramach Ustawy, dziêki czemu wyelimino-
wanych zostanie wiele w¹tpliwoœci 
interpretacyjnych.

Przede wszystkim, znowelizowana ustawa umo¿liwia 
zmianê warunków emisji, które bêd¹ od 1 lipca 2015 
r. obligatoryjnym dokumentem niezale¿nie od rodzaju 
emitowanych obligacji, tak¿e po zakoñczeniu emisji, 
o ile zgodê na tak¹ procedurê wyrazi emitent, po 
podjêciu stosownej uchwa³y przez Zgromadzenie 
Obligatariuszy. Umo¿liwi to elastyczne dzia³ania 
w obliczu pogorszenia siê sytuacji finansowej emitenta 
utrudniaj¹cej sp³acanie przez niego zobowi¹zañ. 
Ponadto, legislatorzy nadali emitentowi kompetencjê 
do jednostronnej zmiany warunków emisji, w zakresie 
postanowieñ o charakterze technicznym, gdy taka 
zmiana nie wp³ynie na prawa i obowi¹zki stron. 

Ustawodawca doprecyzowa³, i¿ obligatariusze maj¹ 
prawo zaspokoiæ swoje roszczenia, z pierwszeñstwem 
przed innymi wierzycielami emitenta, nie tylko 
z maj¹tku przedsiêwziêcia, które zosta³o ca³kowicie 
sfinansowane przychodami z wyemitowanych 
obligacji, ale równie¿ z maj¹tków przedsiêwziêæ, 
które przynajmniej w czêœci zosta³y sfinansowane 
dochodami z emisji. Poszerza to Ÿród³a mas 
maj¹tkowych, z których mog¹ ¿¹daæ zaspokojenia 
swoich roszczeñ obligatariusze. Jest to niew¹tpliwie 
pozytywna zmiana, która ma zachêciæ potencjalnych 
obligatariuszy do inwestowania swoich zasobów 
kapita³owych w dane przedsiêwziêcie. 

Nowelizacja umo¿liwia emisjê obligacji spó³kom 
celowym (tzw. SPV), czyli osobom prawnym utwo-
rzonym wy³¹cznie na potrzeby emisji obligacji, co 
stanowi uznanie ich dzia³alnoœci za dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ (tj. zorganizowan¹ i ci¹g³¹), co do tej pory 
stanowi³o w¹tpliwoœæ. Znacznie u³atwi to pozyski-
wanie przez SPV kapita³u. Uproszczeniem bêdzie 
tak¿e niew¹tpliwie mo¿liwoœæ publikowania przez 
emitenta dokumentów, informacji oraz komunikatów 

zwi¹zanych z emisj¹ obligacji na prowadzonej przez 
niego stronie internetowej zamiast w dziennikach 
ogólnopolskich, co pozwoli na znaczne oszczêdnoœci 
w dotychczasowych op³atach zwi¹zanych z obowi¹zkami 
informacyjnymi.

Znowelizowana Ustawa wprowadza instytucjê 
Zgromadzenia Obligatariuszy, jako reprezentacji ogó³u 
obligatariuszy uprawnionych z danej serii obligacji. 
Mimo, ¿e powo³anie tego organu bêdzie fakultatywne, 
umo¿liwi realny wp³yw ogó³owi obligatariuszy na 
podejmowane przez emitenta dzia³ania w zwi¹zku 
z wyemitowanymi obligacjami. Ustawa wprowadza 
szczegó³owe wymogi formalne dla zwo³ania i prze-
prowadzenia posiedzenia Zgromadzenia, wa¿noœci 
podjêtych uchwa³ oraz mo¿liwoœci ich zaskar¿enia 
w sposób zbli¿ony do zaskar¿ania uchwa³ zgromadzeñ 
wspólników na podstawie kodeksu spó³ek handlowych.

Wœród nowych instrumentów warto wspomnieæ 
o obligacjach wieczystych, które zasadniczo nie podle-
gaj¹ wykupowi (poza okolicznoœciami przewidzianymi 
w projekcie ustawy) i uprawniaj¹ obligatariusza 
do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony. 
Bêdzie to atrakcyjna metoda finansowania dzia³alno-
œci emitenta, która tak¿e lepiej zabezpieczy interesy 
obligatariuszy w razie jego upad³oœci, a dla inwestora 
- pomys³ na ulokowanie kapita³u w instrument 
o wysokich p³atnoœciach odsetkowych. 

Ciekawym rozwi¹zaniem s¹ tak¿e obligacje podporz¹-
dkowane, które - jako miara ryzyka dzia³alnoœci 
operacyjnej emitenta, nie mog¹ byæ zabezpieczone. 
Zobowi¹zania z nich wynikaj¹ce, w przypadku gdy 
nie zostan¹ uregulowane w toku postêpowania 
upad³oœciowego lub likwidacyjnego, s¹ sp³acane 
dopiero po zaspokojeniu roszczeñ obligatariuszy 
posiadaj¹cych inny rodzaj obligacji. 

Dotychczasowe przepisy ustawy o obligacjach 
wprowadza³y pewne w¹tpliwoœci w odniesieniu 
do up³ywu okresu przedawnienia dla roszczeñ 
obligatariuszy dotycz¹cych p³atnoœci odsetkowych. 
Celem wyeliminowania w¹tpliwoœci nowelizacja 
wprowadza jasny zapis o 10-letnim terminie 
przedawnienia dla spe³nienia œwiadczeñ, w tym 
p³atnoœci odsetkowych w zwi¹zku z obligacjami.
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