
 

O usłudze 
  

Od 3 września 2020 r., zgodnie z przepisami art. 68j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
na żądanie spółki giełdowej podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki 
zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy 
oraz liczby posiadanych przez nich akcji, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień. Spółka może 
zebrać te informacje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Do żądania udostępnienia spółce 
informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, jak też do informacji, przekazywanych w odpowiedzi na 
takie żądanie, stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 2018/1212. 

W związku z powyższym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił w dniu 3 września 2020 r. 
usługę identyfikacji tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej.  

Pod adresem: https://online.kdpw.pl/csd/sid/ dostępna jest aplikacja internetowa Identyfikacja 
akcjonariuszy. Aplikacja umożliwia spółkom złożenie wniosku o ujawnienie informacji dotyczących 

 
Identyfikacja akcjonariuszy 
spółki giełdowej 



 
tożsamości akcjonariuszy, jak też dostęp ujawnionych w odpowiedzi na taki wniosek informacji 
o tożsamości akcjonariuszy oraz o liczbie posiadanych przez nich akcji. 

W relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi proces ujawnienia informacji 
dotyczących tożsamości akcjonariuszy realizowany jest za pomocą komunikatów ISO 20022 

 

Informacje dla spółek giełdowych, emitentów akcji: 
  
 
Adres aplikacji Identyfikacja akcjonariuszy: https://online.kdpw.pl/csd/sid/ 
Instrukcje dotyczące sposobu logowania do aplikacji: strona internetowa KDPW, zakładka Portal usług 

Regulacje 
  

Proces udostępnienia informacji dotyczących akcjonariuszy spółki giełdowej regulują w szczególności 
przepisy § 142d Regulaminu KDPW oraz § 190d-i Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 

Regulamin KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW. 

 

Opłaty 
  

 

https://online.kdpw.pl/csd/sid/
https://www.kdpw.pl/pl/regulaminy-uslug/regulamin-kdpw/2.html
https://www.kdpw.pl/pl/regulaminy-uslug/szczegolowe-zasady-dzialania-kdpw/11.html


 

OPŁATY POBIERANE OD EMITENTÓW 
za usługi związane z ujawnianiem informacji  
dot. tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej 1 

 

 
 
Tytuł opłaty Stawka Pkt Tabeli Opłat 

Za przyjęcie przez KDPW wniosku o ujawnienie (żądania 
ujawnienia) informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy 250 zł 6.4. 

jednakże jeżeli emitent złożył w tym samym dniu więcej niż 
jeden wniosek, a wnioski te różnią się między sobą jedynie 
wskazanymi w nich kodami ISIN  

50 zł  
za drugi i każdy 
kolejny wniosek 

6.4.1. 

Za udostępnienie emitentowi przez KDPW informacji 
dotyczących tożsamości akcjonariuszy na podstawie wniosku, 
którego zakres umożliwia identyfikację wszystkich 
akcjonariuszy,  
tj. wniosku, który zawierał dyspozycję jego dalszego przekazania: 

gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczy wniosek 
według stanu na dzień, na który zostały sporządzone 
odpowiedzi: 

  

≤ 50 mln zł 3 600 zł 6.5.1.1. 

> 50 mln zł i ≤ 1 mld zł 6 600 zł 6.5.1.2. 

> 1 mld zł 9 600 zł 6.5.1.3. 

Za udostępnienie emitentowi przez KDPW informacji 
dotyczących tożsamości akcjonariuszy, wyłącznie w zakresie 
akcjonariuszy, będących uczestnikami KDPW, dla których 
KDPW prowadzi rachunki papierów wartościowych lub 
rachunki zbiorcze 
tj. wniosku, który nie zawierał dyspozycji jego dalszego przekazania. 

1 250 zł 6.5.2. 

Dodatkowo za udostępnienie informacji o terminie, od 
którego poszczególne osoby są jego akcjonariuszami 
 

1 250 zł 6.5.3. 

Opłaty fakturowane są miesięcznie 

 
 
 
 
 
 
 

1 wyciąg z Tabeli Opłat z uproszczonym opisem poszczególnych opłat prezentowany wyłącznie do celów 
informacyjnych.  
Pełne zestawienie oraz opis opłat zawiera Tabela Opłat stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW 
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