Uchwała Nr 243/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia uzupełniającej listy inwestorów przedstawionej Krajowemu
Depozytowi przez Syndyka masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A. oraz
zatwierdzenia przedłożonego wraz z tą listą terminarza wypłat rekompensat.

Działając na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 140 ust. 2 w zw. z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A., Zarząd Krajowego
Depozytu, uchwala co następuje:
§1
1. Przyjmuje się przedstawioną w dniu 10 kwietnia 2008 r. przez Syndyka masy upadłości
WGI Dom Maklerski S.A. uzupełniającą listę inwestorów uprawnionych do rekompensaty z
systemu rekompensat, w związku ze spełnieniem przez listę wymogów określonych w art.
132 ust. 1, art. 133 ust. 2, art. 139 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy.
2. Zgodność uzupełniającej listy inwestorów z wymogami ustawy potwierdzona została na
podstawie:
1) sprawdzenia przez Krajowy Depozyt przedstawionej przez Syndyka uzupełniającej listy
inwestorów oraz wyliczeń rekompensat z wymogami określonymi w art. 133 ust. 2, art. 140
ust. 1 pkt 1 oraz art. 139 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy,
2) oświadczenia Syndyka o umieszczeniu na uzupełniającej liście inwestorów wyłącznie
wierzytelności wynikających z usług WGI Domu Maklerskiego S.A. objętych ochroną
systemu rekompensat, o których mowa w art. 69 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 2
ustawy,
3) oświadczenia Syndyka, że na uzupełniającej liście inwestorów znajdują się wyłącznie
osoby spełniające kryteria uprawnionego inwestora w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1
ustawy,
4) oświadczenia Syndyka, że na uzupełniającej liście inwestorów nie znajdują się
wierzytelności osób podlegających ustawowemu wyłączeniu z prawa do rekompensaty,
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5) oświadczenia Syndyka o ustaleniu stanu wierzytelności podlegających ochronie z
systemu rekompensat w oparciu o księgi rachunkowe WGI Domu Maklerskiego S.A., w
szczególności potwierdzenie stanu środków zapisanych na rachunkach inwestorów na
dzień otwarcia działalności maklerskiej i dzień poprzedzający, na podstawie dokumentów
bankowych potwierdzających salda na rachunkach WGI Dom Maklerski S.A. w bankach i
innych instytucjach finansowych,
6) dołączonych do uzupełniającej listy inwestorów dokumentów, o których mowa w art. 140
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, stanowiących oświadczenia Syndyka, o:
a) kwocie płynnych środków WGI Domu Maklerskiego S.A. wchodzących w skład masy
upadłości według stanu na dzień ogłoszenia upadłości,
b) wysokości wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom WGI Domu
Maklerskiego S.A. oraz wysokości bieżących wydatków związanych z kosztami
postępowania upadłościowego, poniesionych do dnia sporządzenia uzupełniającej listy
inwestorów, powiększonej o wysokość niezbędnych wydatków związanych z wypłatą
rekompensat,
c) aktualnej wysokości środków płynnych WGI Domu Maklerskiego S.A. znajdujących się w
dyspozycji Syndyka.
§2
Zatwierdza się zaproponowany przez Syndyka terminarz wypłat rekompensat stanowiący
załącznik do uzupełniającej listy inwestorów i stwierdza się, że odpowiada on wymogom
art. 139 ust. 6 ustawy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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