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Pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Podmiotem, który może uzyskać status inwestora kwalifikowanego, o którym mowa w 
art. 7 ust. 3 pkt 1, jest: 

1) instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona na podstawie właściwych 
przepisów prawa regulujących jej działalność, do działania na rynkach finansowych, 
w tym:  

a) dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna,  

b) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz 
emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja zbiorowego 
inwestowania lub podmiot nią zarządzający, 

c) zakład ubezpieczeń, lub 

2) inna osoba prawna, której jedynym przedmiotem działalności statutowej jest 
inwestowanie w papiery wartościowe, lub 

3) państwo, jednostka władz regionalnych lub lokalnych, w tym jednostka samorządu 
terytorialnego, bank centralny państwa, międzynarodowa instytucja finansowa, w 
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szczególności: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, 
Europejski Bank Inwestycyjny, lub 

4) osoba prawna niebędąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 3, lub 

5) osoba fizyczna: 

a) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest 
wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych, 

b) mająca miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż 
Rzeczpospolita Polska, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 
tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego, lub 

6) mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ust. 3:  

a) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do 
rejestru inwestorów kwalifikowanych,  

b) mający siedzibę w innym państwie członkowskim, jeżeli zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora 
kwalifikowanego.” 

- poseł G. Masłowska w imieniu KP LPR 

- przyjąć” 
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