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Uchwała Nr 8/895/21
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 1/898/21
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi oraz
§ 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:
§1
W uchwale Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 1/898/21 z dnia
5 lutego 2021 r. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3/ w Dziale V po § 142e dodaje się § 142f w brzmieniu:
„§ 142f
1. Krajowy Depozyt umożliwia emitentowi będącemu spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niebędącą spółką publiczną, przekazanie żądania dotyczącego udostępnienia mu informacji,
o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych.
2. Jeżeli żądanie udostępnienia informacji, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu
spółek handlowych, zostało złożone przez akcjonariusza spółki, o której mowa w ust.1, uczestnikowi
bezpośredniemu zgodnie z art. 32813 § 3 albo § 4 kodeksu spółek handlowych, uczestnik bezpośredni
sporządza na jego podstawie dyspozycję udostępnienia tych informacji akcjonariuszowi, wskazując w
niej w szczególności dane umożliwiające identyfikację tego akcjonariusza, i przekazuje ją do Krajowego
Depozytu. Przekazanie takiej dyspozycji do Krajowego Depozytu jest równoznaczne z potwierdzeniem
przez uczestnika bezpośredniego, że osoba w niej wskazana jest akcjonariuszem uprawnionym do
otrzymania tych informacji.
3. Jeżeli żądanie udostępnienia informacji, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu
spółek handlowych, pochodzi od akcjonariusza spółki, o której mowa w ust.1, będącego uczestnikiem
bezpośrednim uprawnionym do ich otrzymania z tytułu z akcji zapisanych na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt weryfikuje posiadanie przez
niego tego uprawnienia.
4. Żądania, o których mowa w ust.1 i 3, a także dyspozycje, o których mowa w ust.2, wskazują w
szczególności kod akcji, których one dotyczą, a także dzień, na który mają zostać sporządzone
informacje, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych. Dzień ten
może przypadać nie wcześniej, niż w dniu przekazania żądania albo dyspozycji do Krajowego Depozytu,
i nie później, niż 30 dni kalendarzowych po tym dniu.
5. Krajowy Depozyt niezwłocznie przekazuje żądanie, o którym mowa w ust.1 lub 3, albo dyspozycję, o
której mowa w ust.2, uczestnikom bezpośrednim prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub
rachunki zbiorcze, którzy na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie mają
zarejestrowane akcje, których dotyczy to żądanie albo dyspozycja, według stanu na dzień ich
otrzymania przez Krajowy Depozyt, lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi akcjami do
wskazanego w tym żądaniu albo dyspozycji dnia, o którym mowa w ust.4, włącznie.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

6. Uczestnicy bezpośredni sporządzają i przekazują Krajowemu Depozytowi informacje, o których
mowa w art.32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, w dniu roboczym następującym
po dniu, na który mają one zostać sporządzone.
7. Krajowy Depozyt zaprzestaje przyjmowania informacji, o których mowa w art.32813 § 1 pkt 1-4 oraz
w § 2 kodeksu spółek handlowych, od uczestników bezpośrednich po upływie pięciu dni od dnia, na
który miały one zostać sporządzone.
8. Po zweryfikowaniu zgodności stanów posiadania akcji ujawnionych w przekazanych Krajowemu
Depozytowi informacjach, o których mowa w art.32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek
handlowych, z ich stanami na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w
Krajowym Depozycie, ustalonymi na dzień, na który informacje te miały zostać sporządzone, Krajowy
Depozyt udostępnia je, odpowiednio, emitentowi albo akcjonariuszowi, wraz z analogicznymi
informacjami sporządzonymi przez Krajowy Depozyt na podstawie stanów tych akcji na rachunkach
papierów wartościowych oraz na rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie,
ustalonych na ten sam dzień. Udostępnienie tych informacji następuje w dniu roboczym następującym
po upływie terminu, o którym mowa w ust.7.
9. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi informacje o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz w
§ 2 kodeksu spółek handlowych, poprzez stronę Internetową Krajowego Depozytu, zaś akcjonariuszowi
– w sposób ustalony zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych.”;”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.
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