Uchwała Nr 667/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zmiany
Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne

Na podstawie § 23 ust. 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu KDPW S.A. Zarząd Krajowego Depozytu
postanawia, co następuje:

§1
W Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne stanowiącym załącznik do uchwały Nr 311/2016
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 maja 2016r., wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje przekazywane do KDPW są prawdziwe, kompletne
i autentyczne oraz zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym
lub mogących wprowadzid w błąd oraz zawierających wirusy lub mogących wywoład zakłócenia lub
uszkodzenia systemów informatycznych.”;
2) w § 19:
a) ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. KDPW może samodzielnie dokonad zmiany danych referencyjnych, w przypadku, pozytywnego
zweryfikowania informacji o wykreśleniu podmiotu prawnego z właściwego rejestru lub w przypadku
ustania bytu prawnego podmiotu prawnego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku otrzymanego zgłoszenia dotyczącego danych referencyjnych, KDPW dokonuje
weryfikacji tego zgłoszenia oraz informuje użytkownika o zgłoszeniu oraz o sposobie realizacji
zgłoszenia, w szczególności wzywa użytkownika do dokonania zmiany danych referencyjnych.”;

3) w § 27 dodaje się ust 2 i 3 w brzmieniu:
„2. KDPW może rozwiązad umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
1) utraty przez KDPW statusu agencji kodującej, w związku z rozwiązaniem umowy z GLEIF,
2) istotnego naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z umowy, którego skutków nie
można usunąd, albo po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez KDPW do usunięcia
skutków naruszenia.
W takich przypadkach KDPW nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rozwiązaniem
umowy, chyba, że zostały wyrządzone z winy umyślnej.
3. KDPW może rozwiązad umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku
nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 21 ust. 1 lub 2. Umowa rozwiązuje się z upływem
okresu wypowiedzenia, jeżeli użytkownik w terminie tym nie dokona aktualizacji danych
referencyjnych.”;
4) w §34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2016 r., z wyjątkiem § 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 4 i ust. 3.
Informacja o dniu wejścia w życie tych zapisów zostanie opublikowania w serwisie internetowym
KDPW, co najmniej 14 dni przed tym dniem.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1, wchodzą w
życie w terminie 5 dni od dnia ich opublikowania w serwisie internetowym KDPW.
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