Niniejszy Przewodnik dotyczy stanu prawnego obowiązującego do dnia 1 marca 2021 r.
Informacje zawarte w Przewodniku mogą być wykorzystywane tylko w przypadku rejestracji papierów wartościowych wyemitowanych przed tym dniem.

PRZEWODNIK DLA EMITENTÓW AKCJI I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZYMUSOWEJ DEMATERIALIZACJI
CZĘŚĆ II

I WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI W SYSTEMIE DEPOZYTOWYM
W celu zawarcia umowy o rejestrację akcji emitent powinien złożyć do KDPW następujące
dokumenty:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

wniosek o zarejestrowanie akcji w depozycie wzór E100 1) w przypadku spółek publicznych,
wniosek o rejestrację akcji, nie będzie musiał wskazywać uchwały walnego zgromadzenia
dot. wyrażenia zgody na rejestrację akcji w depozycie;
uchwałę walnego zgromadzenia, na mocy której spółka niepubliczna postanowiła
o rejestracji akcji w depozycie;
uwierzytelniony odpis dokumentu stanowiącego podstawę prawną emisji akcji będących
przedmiotem wniosku o rejestrację w KDPW (uchwały WZ, uchwały Rady Nadzorczej,
uchwały Zarządu spółki);
uwierzytelnione odpisy dokumentów, które stanowią podstawę prawną wszystkich zmian
w zakresie rodzaju, liczby oraz wartości nominalnej tych akcji, dokonanych po dniu ich emisji;
aktualny statut spółki – w przypadku, gdy zostały wprowadzone zmiany do statutu spółki po
zawarciu umowy o uczestnictwo w typie emitent;
aktualny odpis z KRS.

II WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REJESTRACJĘ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH W SYSTEMIE
DEPOZYTOWYM

W celu zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych, spółka powinna złożyć do KDPW
następujące dokumenty:
▪

▪
▪

▪

▪

wniosek o zarejestrowanie warrantów subskrypcyjnych w depozycie1) wzór E103
1)
wniosek zawiera oświadczenie Spółki o wydaniu i opłaceniu w całości warrantów
Subskrypcyjnych;
uchwałę walnego zgromadzenia, na mocy której spółka niepubliczna postanowiła
o rejestracji papierów wartościowych w depozycie;
uwierzytelniony odpis dokumentu stanowiącego podstawę prawną emisji warrantów
subskrypcyjnych będących przedmiotem wniosku o rejestrację w KDPW (uchwała WZ,
uchwała Zarządu spółki);
uwierzytelnione odpisy dokumentów, które stanowią podstawę prawną wszelkich zmian w
zakresie rodzaju, liczby oraz treści praw z warrantów subskrypcyjnych, dokonanych po dniu
ich emisji;
aktualny statut spółki – w przypadku, gdy zostały wprowadzone zmiany do statutu spółki po
zawarciu umowy o uczestnictwo w typie emitent;
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▪

aktualny odpis z KRS.

WAŻNE
Forma dokumentów:
Wniosek o zrejestrowanie papierów wartościowych powinien zostać złożony na piśmie, w oryginale
i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki. Wymóg formy pisemnej spełnia też forma
elektroniczna, o której mowa w art. 781 K.c.
Załączone do wniosku dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub odpisów urzędowo albo
notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Odpisy z KRS mogą zostać dostarczone jako wydruk komputerowy ze strony internetowej https:/
ekrs.ms.gov.pl, spełniający wymogi, od których zależy przypisanie mu mocy zrównanej z mocą
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.
Emitent nie musi ponownie składać dokumentów, które zostały przez niego załączone do innego
wniosku i znajdują się w posiadaniu Krajowego Depozytu.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej KDPW w zakładce: Emitenci/Wzory
dokumentów link: http://kdpw.pl/pl/Emitenci/Strony/Wzorydokumentow.aspx

III. ZAWARCIE UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI/WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH W SYSTEMIE
DEPOZYTOWYM
Umowa o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych w depozycie jest zawierana w wyniku
złożenia przez KDPW oświadczenia o zawarciu umowy o rejestrację określonych papierów
wartościowych w depozycie. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
w sprawie zawarcia umów o rejestrację określonych papierów wartościowych w depozycie są
publikowane na stronie internetowej Krajowego Depozytu, w zakładce Regulacje/Decyzje KDPW link:
https://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Strony/regulacje.aspx
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IV. REJESTRACJA AKCJI I WARRANTÓW SUBSRYPCYJNYCH W SYSTEMIE DEPOZYTOWYM
Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie zostanie dokonana zgodnie z danymi
wskazanymi w liście księgowym/aneksie do listu księgowego.
W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. emitent powinien złożyć do KDPW:
▪ list księgowy akcji wzór E101 / list księgowy warrantów subskrypcyjnych wzór E104
List księgowy, jest składany odrębnie dla każdej grupy papierów wartościowych wprowadzanych do
depozytu pod danym kodem ISIN i zawiera wskazanie konta ewidencyjnego uczestnika
bezpośredniego:
- mającego wykonywać zadania sponsora emisji albo
- mającego wykonywać zadania pośrednika rejestracyjnego, albo
na którym powinny zostać zarejestrowane objęte wnioskiem papiery wartościowe (w przypadku gdy
wszystkie objęte wnioskiem papiery wartościowe mają zostać zarejestrowane na jednym koncie
depozytowym tego uczestnika).
W liście księgowym emitent określa liczbę akcji/warrantów subskrypcyjnych, objętych wnioskiem o
rejestrację, których dokumenty zostały złożone w spółce, o ile na dzień sporządzania listu księgowego
zostały złożone w spółce wszystkie akcje/warranty subskrypcyjne, które zostały wydane w formie
dokumentu, a w przypadku akcji, które nie zostały wydane w formie dokumentu - liczbę akcji, które
mają zostać zarejestrowane w depozycie.
Jeżeli dane, które powinny zostać wskazane w liście księgowym, są znane emitentowi w momencie
składania wniosku, może on załączyć list księgowy do wniosku o zarejestrowanie akcji w depozycie.
W przypadku papierów wartościowych, które mają być zarejestrowane na kontach depozytowych za
pośrednictwem sponsora emisji, list księgowy powinien potwierdzać, że wskazane w nim papiery,
które były wydane w formie dokumentu, zostały złożone przez spółkę do depozytu prowadzonego
przez firmę inwestycyjną albo przez bank powierniczy, który będzie wykonywał w zakresie tych
papierów zadania sponsora emisji.
W przypadku, gdy w liście księgowym nie została określona liczba papierów wartościowych, ze
względu na to, że na dzień sporządzania tego listu papiery wydane w formie dokumentu nie zostały
złożone w spółce, albo że nie wszystkie papiery wartościowe, wydane w formie dokumentu, zostały
złożone w spółce, emitent, w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. składa do KDPW:
▪ aneks do listu księgowego wzór E102/ wzór E105
określający liczbę akcji/warrantów subskrypcyjnych objętych umową o rejestrację, których
dokumenty zostały złożone w spółce według stanu na dzień złożenia tego aneksu. W przypadku
papierów wartościowych, które będą rejestrowane na kontach depozytowych za pośrednictwem
sponsora emisji, aneks do listu księgowego powinien potwierdzać, że wskazane w nim papiery
wartościowe, które były wydane w formie dokumentu, zostały złożone przez spółkę do depozytu
prowadzonego przez firmę inwestycyjną albo przez bank powierniczy, który będzie wykonywał w
zakresie tych papierów zadania sponsora emisji.
List księgowy/aneks do listu księgowego jest podpisywany przez emitenta oraz przez uczestnika
bezpośredniego:
- mającego wykonywać w odniesieniu do tych papierów zadania sponsora emisji albo
- mającego wykonywać w odniesieniu do tych papierów zadania pośrednika rejestracyjnego albo
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- na którego koncie depozytowym papiery te mają zostać zarejestrowane (w przypadku gdy wszystkie
objęte wnioskiem papiery wartościowe mają zostać zarejestrowane na koncie depozytowym tego
uczestnika).

W oparciu o informacje zawarte w liście księgowym/aneksie do listu księgowego akcje/warranty
subskrypcyjne zostaną zrejestrowane w depozycie w dniu 1 marca 2021 r.:
▪ na koncie pośrednika rejestracyjnego (emitent powinien zawrzeć umowę z podmiotem
świadczącym usługi pośrednika rejestracyjnego, w przypadku, gdy wszyscy
akcjonariusze/posiadacze warrantów subskrypcyjnych otworzyli rachunki papierów
wartościowych w firmach inwestycyjnych lub w bankach uprawnionych do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych);
▪ na koncie sponsora emisji (emitent powinien zawrzeć umowę z podmiotem świadczącym
usługi sponsora emisji, w przypadku gdy nie wszyscy akcjonariusze/posiadacze warrantów
subskrypcyjnych otworzyli rachunki papierów wartościowych w firmach inwestycyjnych albo
w bankach uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych);
▪ na koncie uczestnika bezpośredniego (emitent może wskazać w liście księgowym jedno konto
uczestnika bezpośredniego, na którym mają zostać zarejestrowane objęte wnioskiem
akcje/warranty subskrypcyjne - w przypadku, gdy wszystkie te papiery mają zostać
zarejestrowane na jednym koncie ewidencyjnym tego uczestnika bezpośredniego).

IV OPŁATY
Opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych w systemie depozytowym naliczane są zgodnie z
Tabelą Opłat „Opłaty pobierane od emitentów i agentów płatniczych”, stanowiącą załącznik do
Regulaminu KDPW, który jest udostępniany w zakładce Regulacje/Regulacje prawne link:
http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Strony/regulacje.aspx
Informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania przez emitenta faktur w formie elektronicznej. Taki
sposób wysyłki gwarantuje, w szczególności, otrzymanie przez kontrahenta faktury niezwłocznie po
jej wystawieniu przez Krajowy Depozyt: https://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Strony/e-faktura.aspx
WAŻNE! Oświadczenie o akceptacji stosowania e-faktur może zostać złożone już na etapie ubiegania
się o uczestnictwo w typie Emitent.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę: emitent@kdpw.pl

