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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, 

wysokośd kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł. 
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UCHWAŁA  

ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 
Z DNIA 28 MAJA 2018 R.  

 
 
 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 
W Regulaminie ARM stanowiącym załącznik do uchwały Nr 775/17 Zarządu Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 listopada 2017 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące 
zmiany:  
 
1) w  § 2 ust. 1:  

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) komunikacie/komunikatach – rozumie się przez to informacje przekazywane przez 
uczestników ARM do Krajowego Depozytu, zawierające dane przesyłane na podstawie 
Regulaminu ARM, w tym szczegółowe informacje dotyczące poszczególnej transakcji 
niezbędne do zbudowania i przekazania przez Krajowy Depozyt raportu ARM do właściwego 
organu nadzoru;”; 

 
b) w pkt 18 kropkę na koocu zdania zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się pkt 19 w 

brzmieniu: 
„19) zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie do KDPW szczegółów pojedynczej transakcji 
za pośrednictwem komunikatu przekazanego przez uczestnika lub za pośrednictwem systemu 
obrotu, w celu wygenerowania raportu ARM, lub zgłoszenie usunięcia raportu ARM albo 
wycofania informacji niezbędnych do zbudowania takiego raportu.”; 

 
2) w § 2 ust. 2 pkt 2 skreśla się; 
 
3) w § 7 ust. 1 pkt 2 kropkę na koocu zdania zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 
„3) spółką prowadzącą system obrotu instrumentami finansowymi – przy czym przekazywanie 
zgłoszeo dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych w tym systemie.”; 

 
4) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt zbuduje raport ARM na podstawie 
danych transakcyjnych otrzymanych odpowiednio od Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., oraz komunikatów otrzymanych od uczestnika ARM, 
uzupełniających te dane, których przekazanie do Krajowego Depozytu przez uczestnika ARM 
powinno nastąpid nie później niż w terminie T+1 do godz. 14:00, gdzie dzieo T oznacza dzieo 
zawarcia transakcji w systemie obrotu.”; 
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5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Doręczenie do Krajowego Depozytu komunikatów zawierających w swojej treści informacje 
wykorzystywane do budowy raportów ARM, które zostaną przekazane do właściwego organu 
nadzoru innego niż Komisja Nadzoru Finansowego powinno następowad w terminie T+1 do 
godz. 17:00, gdzie dzieo T oznacza dzieo zawarcia transakcji.”; 

 
6) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy Depozyt może rozwiązad umowę o uczestnictwo za wypowiedzeniem w przypadku 
likwidacji działalności systemu ARM, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.”; 
 

7) w § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Wszystkie stawki opłat zdefiniowane w Tabeli Opłat są stawkami netto.”; 

 
8) Załącznik do Regulaminu ARM zatytułowany „Tabela opłat” otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski 
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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Załącznik do Regulaminu ARM 
Tabela Opłat 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania opłat 

1. Opłata za uczestnictwo 
1.1. Opłata stosowana wobec uczestnika podstawowego ARM 
przekazującego do ARM komunikaty wyłącznie we własnym 
imieniu: 
1.1.1. Opłata stosowana wobec podmiotu posiadającego 
jednocześnie status uczestnika Krajowego Depozytu lub 
uczestnika Repozytorium Transakcji lub uczestnika Systemu 
Rekompensat – 320 zł 
1.1.2. Opłata stosowana wobec podmiotu nie posiadającego 
żadnego ze statusów uczestnictwa wymienionych w pkt 1.1.1. 
– 500 zł 
1.2. Opłata stosowana wobec reprezentanta przekazującego 
do ARM komunikaty w imieniu uczestnika podstawowego 
ARM   
– 160 zł za każdego uczestnika podstawowego ARM, w imieniu 
którego reprezentant przekazuje komunikaty do ARM, lecz nie 
mniej niż 320 zł  
1.3. Opłata stosowana wobec uczestnika podstawowego ARM 
przekazującego komunikaty we własnym imieniu będącego 
jednocześnie reprezentantem 
– suma opłat z tytułu raportowania: we własnym imieniu - 160 
zł oraz w imieniu innego uczestnika podstawowego ARM - 160 
zł za każdego uczestnika 

Opłata miesięczna pobierana z 
dołu. 

2. Opłata za zgłoszenie ARM 
– 0,04 zł 

Opłata pobierana miesięcznie z 
dołu, odpowiednio od uczestnika 
podstawowego ARM 
przekazującego do ARM 
wyłącznie komunikaty we 
własnym imieniu lub od 
Reprezentanta, naliczana od 
każdego zgłoszenia 

3. Maksymalna wysokośd sumy opłat z tytułów, o których 
mowa w pkt. 1 i 2 Tabeli Opłat wynosi 2950 zł miesięcznie w 
przypadku opłat dotyczących jednego uczestnika 
podstawowego ARM 

 

 
 
 
 
 
   
 


