Uchwała Nr 41/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 17 stycznia 2012 r.

§ 1.
Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po
rozpatrzeniu wniosku UniCredit Bank AG, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zmienić
uchwałę Nr 25/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10
stycznia 2012 r. w ten sposób, że § 1 i § 2 tej uchwały otrzymują następujące brzmienie:
„§ 1.
1.

Na podstawie § 40 ust. 2, 4a i 6 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku UniCredit Bank AG, Zarząd Krajowego
Depozytu postanawia rejestrować w depozycie papierów wartościowych certyfikaty
UniCredit Bank AG 33 serii wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
oparte o indeksy giełdowe, nie posiadające określonej wartości nominalnej, oznaczone
kodami ISIN wskazanymi w tych załącznikach:
1) w przypadku certyfikatów wyemitowanych przez UniCredit Bank AG w liczbie wskazanej
dla każdej serii w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, pod warunkiem:
ich zarejestrowania przez odpowiednią osobę prawną lub jednostkę organizacyjną,
wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji
zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, pod kodami ISIN wskazanymi w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na koncie prowadzonym dla Krajowego
Depozytu, oraz
dopuszczenia tych certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem ust. 2;
2) w przypadku certyfikatów kolejnych emisji, które będą emitowane przez UniCredit Bank
AG w ramach każdej serii w liczbie maksymalnej wskazanej dla każdej serii w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, pod warunkiem:

-

ich zarejestrowania przez odpowiednią osobę prawną lub jednostkę organizacyjną,
wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji
zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, pod kodami wskazanymi w
załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na koncie prowadzonym dla Krajowego
Depozytu, oraz

-

podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych certyfikatów do obrotu na rynku
regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne certyfikaty tej spółki oznaczone
kodami ISIN wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przez spółkę
prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Krajowy Depozyt rozpocznie rejestrację certyfikatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w
depozycie papierów wartościowych w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do
Krajowego Depozytu dokumentów potwierdzających podjęcie przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o dopuszczeniu tych certyfikatów do obrotu
na rynku regulowanym.
3. Krajowy Depozyt rozpocznie rejestrację certyfikatów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w
depozycie papierów wartościowych w terminie trzech dni od dostarczenia do Krajowego
Depozytu dokumentów potwierdzających podjęcie przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wprowadzeniu tych certyfikatów do obrotu
na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne certyfikaty emitowane
przez UniCredit Bank AG oznaczone kodami ISIN wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu
wprowadzenia rejestrowanych certyfikatów do obrotu na tym rynku.
§ 2.
Informacje o zajściu przesłanek umożliwiających rejestrowanie w depozycie papierów
wartościowych certyfikatów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz 2, pod kodami ISIN
wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, będą przekazane w formie
komunikatów Krajowego Depozytu.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

