Obligacje komunalne
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Podstawy formalne emisji

 Obligacje są emitowane na podstawie Ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach
Art. 2. Obligacje mogą emitować:
5) gminy, powiaty oraz województwa, zwane dalej
„jednostkami samorządu terytorialnego”, a także związki
tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub
lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,

 Zastosowanie ma Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
w szczególności Rozdział 4. Art. 89-94

 Uchwała Rady, zgodna z wieloletnim planem finansowym
i uchwałą budżetową

 Zgoda Regionalnej Izby Obrachunkowej
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Depozyt Papierów Wartościowych

 Od 1 lipca br. ewidencję obligacji prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
(KDPW)
 Emitent zawiera umowę o ewidencję obligacji z KDPW
 Bezpośredniej rejestracji obligacji w KDPW dokonuje Agent Emisji
 Definicja „Agenta Emisji” – wprowadzona na nowo do przepisów
 Do rejestracji emisji wymagane jest posiadanie przez emitenta kodu LEI (numer identyfikacyjny)
 Kod LEI muszą pozyskać również emitenci już wyemitowanych obligacji (do 31 marca 2020 roku)
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Agent Emisji
 Art. 7a ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 Ust. 1. W przypadku obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ….., które
nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, ……, przed zawarciem umowy, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, emitent zawiera
umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych z firmą inwestycyjną uprawnioną do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym.
 Ust. 4. Obowiązki agenta emisji obejmują:
 weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa;
 weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów
prawa;
 weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych
określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4, zasady obsługi
realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów
wartościowych;
 utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;
 pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie
papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania
dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

 Ust. 8. (utworzenie ewidencji)
 Agent emisji podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w
depozycie papierów wartościowych, w przypadku gdy:
 1) zostały spełnione wymogi będące przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1–3 albo
 2) ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez emitenta albo nie zagrażają
bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów.
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Agent Emisji - II
 Brzmienie Art. 7a wg projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej (stan na 10 września 2019 roku)
 Ust. 1. W przypadku obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ….., które nie
są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, ……, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest
rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, emitent zawiera umowę o
wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym.
 Ust. 4. Obowiązki agenta emisji obejmują:
 weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa;
 weryfikację zgodności działań dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania
papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa;
 weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych
określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4, zasady obsługi realizacji
zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych;
 utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych oraz wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ustawie o
funduszach inwestycyjnych oraz ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ;
 pośredniczenie w zawieraniu przez zawarcie w imieniu emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych
w depozycie papierów wartościowych, w szczególności a także udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i
przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

 Ust. 8. (utworzenie ewidencji)
 Agent emisji tworzy ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych po spełnieniu wymogów będących przedmiotem
weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1–3 lub gdy ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności
zostały usunięte przez emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów.
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Forma emisji

 Obecnie każda emisja (kierowana do więcej
niż 1 osoby) jest traktowana jako publiczna
(Rozporządzenie 2017/1129)

 Dla emisji
wymagany
prospektów

samorządowych nie jest
obowiązek
sporządzania

 W ramach emisji skierowanej do BankuOrganizatora Bank może nabywać obligacje
bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej
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Ryzyka dla emitenta

Ryzyko zmiany stawki
bazowej – obecnie
WIBOR

Ryzyko pogorszenia
sytuacji finansowej

Ryzyko zmiany
otoczenia prawnego
w przyszłości

Ryzyko zmiany
wierzyciela
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Obligacje przychodowe

 Art. 24. ustawy o obligacjach definiuje obligacje przychodowe
1. Emitent może emitować obligacje uprawniające obligatariusza do zaspokojenia roszczeń
z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta:
1) z całości albo części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane
w całości albo części ze środków uzyskanych z emisji obligacji, lub
2) z całości albo części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta
– zwane dalej „obligacjami przychodowymi”.

2. Emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji
przychodowych do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których
obligatariuszom przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1. ….
 Art. 25. określa podmioty uprawnione (wskazując jednocześnie zakres wykorzystania środków z emisji)
JST oraz spółki których głównych przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb społeczności
lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej np. usługi w zakresie transportu lub
komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej
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Obligacje zielone / społeczne / zrównoważonego rozwoju

Elementy kluczowe

Ocena zewnętrzna

Potencjalne efekty

 Wykorzystanie środków

 Niezależna opinia
zewnętrzna

 Zwiększenie grupy
inwestorów

 Weryfikacja

 Marketing / PR

 Zarządzanie środkami

 Certyfikacja

 Niższa marża (choć wyższe

 Raportowanie

 Scoring/Rating

 Proces oceny i selekcji
projektów

koszty przygotowania)
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Pozycja BGK

 Bank Gospodarstwa Krajowego jest aktywnym uczestnikiem i wiodącym polskim bankiem na rynku
obligacji komunalnych, plasując się w czołówce banków organizujących emisje obligacji.
 BGK zorganizował ponad 370 emisji obligacji komunalnych dla samorządów z całego kraju o łącznej
wartości około 5,5 mld zł.
 Zorganizowane przez bank emisje obejmują:
 294 emisje dla miast i gmin o łącznej wartości 4,1 mld zł
 54 emisji dla powiatów o łącznej wartości 0,5 mld zł
 10 emisji dla województw o łącznej wartości 0,9 mld zł

 Ponadto w sektorze publicznym i komunalnym BGK organizuje emisje obligacji przychodowych, dla
takich branż jak:





wodociągi
ciepłownictwo
gospodarowanie odpadami
transport

 Oferowane okresy finansowania obejmują od 16 do 24 lat
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Wolne wnioski, pytania, zaproszenia
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