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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych 
na przetargach.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,

Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz



z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116
i Nr 125, poz. 1368) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 26
kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania ob-
ligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U.
Nr 38, poz. 368 i z 2000 r. Nr 92, poz. 1020) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8 w ust. 1:

a) wyrazy „Narodowy Bank Polski, w imieniu Mini-
stra Finansów,” zast´puje si´ wyrazami „Mini-
ster Finansów”,

b) wyraz „tydzieƒ” zast´puje si´ wyrazami „dwa
dni”;

2) w § 12 w ust. 1 wyrazy „Narodowy Bank Polski” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister Finansów”;

3) po § 14 dodaje si´ § 14a—14h w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Minister Finansów mo˝e oferowaç na
przetargach obligacje w drodze sprzeda-
˝y w zamian za odkupione od posiadaczy
obligacje, których termin wykupu jesz-
cze nie up∏ynà∏, poprzez zaliczenie wie-
rzytelnoÊci posiadaczom tych obligacji
z tytu∏u odkupu na poczet ceny nabywa-
nych przez nich obligacji kolejnych emi-
sji (przetargi zamiany).

2. Minister Finansów okreÊla w liÊcie emi-
syjnym:

1) sposób oferowania obligacji,

2) sposób ustalenia ceny obligacji ofero-
wanych do sprzeda˝y oraz ceny obli-
gacji odkupywanych.

3. Minister Finansów podaje do wiadomo-
Êci publicznej w sposób, o którym mo-
wa w § 8 ust. 2, najpóêniej w dniu po-
przedzajàcym dzieƒ przetargu zamiany:

1) cen´ obligacji oferowanych do sprze-
da˝y albo

2) cen´ obligacji odkupywanych,

ustalanà w sposób okreÊlony w liÊcie
emisyjnym.

4. Przetargi zamiany przeprowadza Naro-
dowy Bank Polski na podstawie umowy
zawartej z Ministrem Finansów.

5. Obligacje nabyte przez Ministra Finan-
sów na przetargu zamiany ulegajà umo-
rzeniu z chwilà dokonania rozliczenia.

§ 14b. Uczestnicy przetargu sk∏adajà oferty sprze-
da˝y oraz zakupu obligacji, zwane dalej
«ofertà przetargowà», w imieniu w∏asnym
lub podmiotów, o których mowa w § 4
ust. 1; w przypadku ofert przetargowych
z∏o˝onych w imieniu podmiotów nieb´dà-
cych uczestnikami przetargu, sprzedajà-
cym oraz nabywajàcym obligacje jest pod-

miot, w imieniu którego uczestnik przetar-
gu z∏o˝y∏ ofert´ przetargowà.

§ 14c. 1. Minister Finansów podaje co najmniej
na dwa dni przed przetargiem zamiany
informacj´ zawierajàcà w szczególnoÊci:

1) dat´ przetargu zamiany,

2) wykaz emisji obligacji, którymi mo˝na
dokonaç zap∏aty za obligacje przed-
stawione do sprzeda˝y,

3) kody obligacji b´dàcych przedmiotem
sprzeda˝y i zakupu,

4) wartoÊç nominalnà obligacji przewi-
dywanych do odkupu przez Ministra
Finansów,

5) wykaz obligacji, których cen´ uczest-
nik przetargu jest obowiàzany podaç
w ofercie przetargowej,

6) termin sk∏adania oferty przetargowej
(dzieƒ, godzina),

7) warunki emisji, w tym termin wykupu
obligacji oferowanych do sprzeda˝y,

8) dat´ i warunki nabycia obligacji,

9) warunki uczestnictwa w przetargu za-
miany i sposób udost´pnienia wzoru
oferty przetargowej.

2. Informacja o przetargu zamiany jest po-
dawana do wiadomoÊci publicznej
w sposób okreÊlony w § 8 ust. 2.

§ 14d. 1. Uczestnicy przetargu sk∏adajà oferty
przetargowe w dniu przetargu zamiany,
do godziny ustalonej w liÊcie emisyj-
nym.

2. Uczestnicy przetargu okreÊlajà w ofercie
przetargowej wartoÊç nominalnà obli-
gacji, które chcà zbyç, oraz podajà ich
cen´ za wartoÊç nominalnà obligacji
z dok∏adnoÊcià do jednego grosza (cena
przetargowa sprzeda˝y) w przypadku,
o którym mowa w § 14a ust. 3 pkt 1, al-
bo podajà cen´, po której chcà nabyç
obligacje oferowane do sprzeda˝y przez
Ministra Finansów (cena przetargowa
kupna) w przypadku, o którym mowa
w § 14a ust. 3 pkt 2.

3. Oferta przetargowa powinna zawieraç
w szczególnoÊci:

1) adres organizatora przetargu zamia-
ny,

2) kody obligacji b´dàcych przedmiotem
sprzeda˝y i kupna,

3) termin wykupu obligacji zbywanych
i nabywanych na przetargu zamiany,

4) wartoÊç nominalnà oraz liczb´ obliga-
cji b´dàcych przedmiotem oferty
przetargowej,
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5) cen´ za wartoÊç nominalnà zbywanej
lub nabywanej jednej obligacji, z do-
k∏adnoÊcià do jednego grosza,

6) wartoÊç obligacji wed∏ug ceny prze-
targowej kupna albo ceny przetargo-
wej sprzeda˝y,

7) numer konta depozytowego uczestni-
ka przetargu w Krajowym Depozycie
Papierów WartoÊciowych, z którego
uczestnik zbywa oraz na które nabywa
obligacje,

8) numer telefonu, faksu lub adres pocz-
ty elektronicznej,

9) stempel firmowy i podpis oferenta.

4. Minimalnà oraz maksymalnà wartoÊç
nominalnà oferty przetargowej sk∏ada-
nej przez uczestnika przetargu lub za je-
go poÊrednictwem okreÊla si´ w liÊcie
emisyjnym.

§ 14e. Cena kupna albo sprzeda˝y obligacji
uwzgl´dnia cen´ przetargowà kupna albo
sprzeda˝y oraz wartoÊç odsetek nale˝nych
w dniu rozliczenia. Sposób wyliczenia ce-
ny kupna oraz sprzeda˝y jednej obligacji,
wartoÊci odsetek wyp∏acanych w dniu roz-
liczenia za obligacje oraz ceny kupna albo
sprzeda˝y obligacji dla jednej oferty prze-
targowej okreÊla za∏àcznik do listu emisyj-
nego.

§ 14f. 1. Po up∏ywie terminu sk∏adania ofert Mi-
nister Finansów okreÊla dla danego
przetargu zamiany przyj´tà cen´ prze-
targowà dla obligacji o danym terminie
wykupu, z zastrze˝eniem ust. 6.

2. Nie przydziela si´ u∏amkowych cz´Êci
obligacji. Liczba obligacji przyznanych
w zamian za odkupione obligacje jest
zaokràglana w dó∏ lub w gór´ do pe∏nej
jednoÊci na zasadach okreÊlonych w li-
Êcie emisyjnym.

3. Sposób przyj´cia oferty przetargowej
okreÊla list emisyjny. Z chwilà przyj´cia
oferty przetargowej zostaje zawarta
umowa.

4. Uczestnicy przetargu sà informowani
o przyj´ciu bàdê odrzuceniu ich oferty
przetargowej, za pomocà jednego z do-
st´pnych systemów przekazywania in-
formacji, w dniu, w którym odby∏ si´
przetarg zamiany.

5. Narodowy Bank Polski wystawia na-
st´pnego dnia po przetargu zamiany pi-
semne potwierdzenie przyj´cia bàdê od-
rzucenia oferty przetargowej przez Mini-
stra Finansów.

6. Przetarg zamiany mo˝e zostaç odwo∏a-
ny lub uniewa˝niony przez Ministra Fi-
nansów bez podania przyczyn.

§ 14g. Po przeprowadzeniu przetargu zamiany
Minister Finansów sporzàdza i podaje do
publicznej wiadomoÊci, w sposób okreÊlo-
ny w § 8 ust. 2, informacj´ o wynikach
przetargu zamiany, w szczególnoÊci:

1) dat´ wykupu oraz kod obligacji odku-
pywanych,

2) wartoÊç nominalnà obligacji przewi-
dzianych do odkupu,

3) cen´ odkupywanych lub sprzedawa-
nych obligacji og∏aszanà przez Mini-
stra Finansów,

4) nominalnà wartoÊç obligacji, na które
otrzymano ofert´ przetargowà,

5) nominalnà wartoÊç przyj´tych ofert
przetargowych,

6) dat´ wykupu oraz kod obligacji sprze-
danych,

7) nominalnà wartoÊç sprzedanych obli-
gacji,

8) najwy˝szà przyj´tà cen´ przetargowà,

9) Êrednià wa˝onà przyj´tych cen prze-
targowych,

10) najni˝szà przyj´tà cen´ przetargowà,

11) rentownoÊç maksymalnà przyj´tych
ofert przetargowych,

12) rentownoÊç Êrednià przyj´tych ofert
przetargowych,

13) rentownoÊç minimalnà przyj´tych
ofert przetargowych.

§ 14h. W terminie okreÊlonym w informacji, o któ-
rej mowa w § 14c ust. 1, uczestnicy przetar-
gu zamiany, których oferty przetargowe zo-
sta∏y przyj´te, sà obowiàzani posiadaç, na
koncie depozytowym lub rachunku papie-
rów wartoÊciowych, obligacje b´dàce
przedmiotem oferty przetargowej. W przy-
padku braku odpowiedniej liczby obligacji
na koncie depozytowym lub rachunku pa-
pierów wartoÊciowych wskazanym przez
uczestnika przetargu, stosuje si´ odpo-
wiednio § 24a.”;

4) w § 20 w ust. 1:

a) wyrazy „Narodowy Bank Polski, w imieniu Mini-
stra Finansów,” zast´puje si´ wyrazami „Mini-
ster Finansów,”

b) wyraz „tydzieƒ” zast´puje si´ wyrazami „dwa
dni”;

5) w § 24 w ust. 1 wyrazy „Narodowy Bank Polski” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister Finansów”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: M. Belka
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