
Podmiot właściwy

Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest spółką realizującą misję publiczną. Został wymieniony jako główny podmiot

odpowiedzialny za realizację Programu tarczy antykryzysowej w ramach ustawy o instytucjach rozwoju rynku.

Wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorców z Polskiego 
Funduszu Rozwoju

ALERT PRAWNY COVID-19 

COVID-19
W związku ze skutkami COVID-19, przewiduje się szersze kompetencje Polskiego 
Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) w ramach realizacji rządowego programu udzielania 
przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Do form wsparcia zalicza się w szczególności: 
obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, 
wierzytelności oraz przystępowania do spółek osobowych, a także udzielania 
pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, także formach bezzwrotnych. 
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FORMY UDZIELANIA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORCOM

Nowelizacja zmienia zakres finansowania. Od wejścia w życie nowelizacji, finansowanie będzie przeznaczane

na:

1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz

przystępowanie do spółek osobowych;

2) udzielanie pożyczek gwarancji oraz poręczeń.

Dzięki tej zmianie i uzupełnieniu katalogu o obejmowanie i nabywanie udziałów i akcji, finansowanie

nie będzie musiało wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, co może być praktycznym

rozwiązaniem w nadchodzącym okresie. Podobnie, obecne przepisy nie uprawniają do nabywania obligacji,

co stanowiłoby ograniczenie możliwości wsparcia w okresie przywracania równowagi w gospodarce.

Szczegółowe warunki realizacji wsparcia PFR określi program rządowy, przyjęty w ramach rozporządzeń

wykonawczych do ustawy. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących

skutkiem finansowym ustawy będzie wynosił 11.700.000.000 zł.

finansowanie 
dla wszystkich 

przedsiębiorców

Zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju zakładają

rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR S.A., w tym również

przez realizację programów rządowych służących usuwaniu skutków epidemii

COVID-19. Nowelizacja usuwa między innymi ograniczenia wynikające

z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania

przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo

wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału

zakładowego).

PFR udziela finansowania wszystkim przedsiębiorcom, w szczególności

mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom.

https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
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FINANSOWANIE ZA POŚREDNICTWEM FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

PFR udziela finansowania za pośrednictwem funduszy kapitałowych w formie:

1) obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji funduszy kapitałowych;

2) uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-

akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji

wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych;

4) nabywania emitowanych przez fundusze kapitałowe obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji

z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych.
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CO OFERUJEMY?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania 
szerszych informacji na powyższy temat. 

Paweł Cioban
radca prawny
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

727 591 143
p.cioban@ostrowski-legal.net
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