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UCHWAŁA 
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 18 MARCA 2021 R. 
 

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA  

KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 
Na podstawie § 2 ust. 1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także na 
podstawie § 2 pkt 3 uchwały Nr 76/893/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu z dnia 16 grudnia 
2020 r. podjętej w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd 
Krajowego Depozytu postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych 
uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) dokonuje się 
następujących zmian: 
 
1/ w § 2 ust.1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9/ odpis uchwały podjętej przez właściwy organ emitenta w sprawie zarejestrowania papierów 
wartościowych objętych wnioskiem w depozycie lub zawierającej upoważnienie do zawarcia umowy 
o ich rejestrację w depozycie, jeżeli zawarcie tej umowy wymaga podjęcia takiej uchwały zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa,”; 
 

2/ tytuł Tytułu trzeciego otrzymuje brzmienie: „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów, usługi 

związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz z obsługą głosowań przeprowadzanych w ramach 

organów zarządzających lub nadzorczych, a także usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy”; 

 
3/ w § 118: 
a/ ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczestnicy będący emitentami rejestrowanych w depozycie akcji, certyfikatów inwestycyjnych, 

obligacji, listów zastawnych lub innych dłużnych papierów wartościowych inkorporujących prawo do 

odsetek lub podlegających wykupowi przez emitenta, a także uczestnicy bezpośredni występujący w 

typie uczestnictwa agent płatniczy, zobowiązani są uzyskać dostęp do aplikacji Wypłata Świadczeń, o 

której mowa w postanowieniach Działu 2, Działu 3 oraz Działu 6 niniejszego Tytułu, zamieszczonej na 

stronie internetowej Krajowego Depozytu i przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z 

Krajowym Depozytem w zakresie związanym z obsługą realizacji zobowiązań wynikających z tych 

papierów wartościowych.”; 

 

b/ po ust.3 dodaje się ust.3a-3d w brzmieniu: 
„3a. Spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące emitentami akcji rejestrowanych 
w depozycie, a także spółki giełdowe z siedzibą poza tym terytorium, dla których Krajowy Depozyt pełni 
rolę depozytu macierzystego emitenta, zobowiązane są uzyskać dostęp do aplikacji Walne 
Zgromadzenia, o której mowa w postanowieniach Działu 9 niniejszego Tytułu, zamieszczonej na stronie 
internetowej Krajowego Depozytu i przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z Krajowym 
Depozytem w zakresie związanym z obsługą organizacji walnych zgromadzeń.  
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3b. Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia, o której mowa w postanowieniach Działu 9 niniejszego 
Tytułu, może uzyskać również uczestnik bezpośredni, który przekazał do Krajowego Depozytu 
komunikat zawierający wykaz, o którym mowa w § 142 ust.1 Regulaminu albo zawiadomienie, o 
którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3 Regulaminu, w zakresie w jakim pełni on rolę pełnomocnika 
osoby uprawnionej wymienionej w tym wykazie albo zawiadomieniu. 
3c. Emitenci będący spółkami giełdowymi mogą uzyskać dostęp do aplikacji Identyfikacja 
Akcjonariuszy, o której mowa w postanowieniach Działu 10 niniejszego Tytułu, zamieszczonej na 
stronie internetowej Krajowego Depozytu i przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z 
Krajowym Depozytem w zakresie związanym ze składaniem oraz obsługą żądań dotyczących 
udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy takich spółek oraz ustalenie 
liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień.  

3d. Uczestnicy będący emitentami rejestrowanych w depozycie akcji, posiadający siedzibę na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą uzyskać dostęp do aplikacji Organy Statutowe - Głosowania, 

o której mowa w postanowieniach Działu 9a niniejszego Tytułu, zamieszczonej na stronie internetowej 

Krajowego Depozytu i przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem 

w zakresie związanym z obsługą głosowań przeprowadzanych na posiedzeniu lub poza posiedzeniem 

w ramach organów zarządzających albo nadzorczych takich uczestników.”; 
 
c/ ust. 4-6 otrzymują brzmienie: 

„4. Uzyskanie dostępu do aplikacji, o której mowa w ust.1, 3a, 3c albo 3d, następuje na podstawie 

wniosku. Złożenie wniosku polega na: 

1/ wypełnieniu przez osobę upoważnioną przez uczestnika dedykowanego formularza internetowego 

udostępnionego w ramach otwartego przez tę osobę konta dostępowego w aplikacji dostępowej do 

systemów informatycznych Krajowego Depozytu, oraz  

2/ dostarczeniu Krajowemu Depozytowi pisemnego oświadczenia złożonego przez uczestnika w 

sprawie udzielenia tej osobie upoważnienia do działania w jego imieniu w zakresie wskazanym w tym 

oświadczeniu oraz potwierdzającego dane osobowe tej osoby wskazane przez nią w formularzu, o 

którym mowa w ust.7.  
Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 5 dni przed dniem, w którym uczestnik zamierza 
przekazać oświadczenie lub informację za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji działając poprzez 
osobę upoważnioną, o której mowa w pkt 1. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może dotyczyć uzyskania przez osobę upoważnioną przez 

uczestnika uprawnienia do: 

1/ bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu uczestnika, a jeżeli jest nim 

agent płatniczy - także w imieniu reprezentowanych przez niego emitentów lub 
2/ udzielania innym osobom, które poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w ust.4 pkt 1, 
wystąpią o uzyskanie dostępu do danej aplikacji w zakresie określonym w pkt 1, dalszych 
pełnomocnictw do bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu uczestnika, 
a jeżeli jest nim agent płatniczy - także w imieniu reprezentowanych przez niego emitentów, a także 
do odwoływania takich dalszych pełnomocnictw poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im 
dostępu do tej aplikacji.”; 
 
d/ ust.9-12 otrzymują brzmienie: 
„9. Uzyskanie dostępu do aplikacji Walne Zgromadzenia, o której mowa w § 185 ust.1, albo do aplikacji 
Identyfikacja Akcjonariuszy, o której mowa w § 190d ust.1, w zakresie umożliwiającym przekazywanie 
i odbieranie za jej pośrednictwem informacji w imieniu emitenta z postanowieniami, odpowiednio, 
Działu 9 albo Działu 10 niniejszego Tytułu, wymaga podania w formularzu oraz w oświadczeniu, o 
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których mowa w ust.4, dodatkowych danych identyfikujących osobę upoważnioną przez uczestnika, 
którymi są: numer PESEL – w przypadku osób z polskim obywatelstwem, albo data urodzenia – w 
przypadku osób z obywatelstwem innym niż polskie. W przypadku dalszego pełnomocnika dane, które 
go identyfikują, w tym dane, o których mowa w zd. poprzedzającym, potwierdza osoba, która uzyskała 
dostęp do danej aplikacji w zakresie określonym w ust.5 pkt 2, poprzez udzielenie dalszemu 
pełnomocnikowi dostępu do tej aplikacji. 

10. Osobę, która uzyskała dostęp do aplikacji, o której mowa w ust. 1, 3a, 3c albo 3d, w zakresie 

określonym w ust. 5 pkt 1, w związku z dostarczeniem przez uczestnika pisemnego oświadczenia, o 

którym mowa w ust.4 pkt 2, albo na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego jej zgodnie z 

ust.5 pkt 2, uważa się za osobę upoważnioną do składania i odbierania oświadczeń woli i informacji, 

które zgodnie z Regulaminem lub niniejszymi Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych, w stosunkach z Krajowym Depozytem mogą lub powinny być przekazywane 

z wykorzystaniem tej aplikacji przez tego uczestnika lub temu uczestnikowi działającemu, 

odpowiednio, w ramach typu uczestnictwa emitent albo w ramach typu uczestnictwa agent płatniczy, 

zaś czynności dokonane przez taką osobę uznaje się za czynności dokonane przez tego uczestnika, a 

jeżeli jest nim agent płatniczy – za czynności dokonane w imieniu reprezentowanego przez niego 

emitenta. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się także w przypadku, gdy formularz lub 

oświadczenie, o których mowa w ust.4, zawierają nieprawidłowe dane osobowe osoby, której dotyczą. 

11. Osobę, która uzyskała dostęp do aplikacji, o której mowa w ust. 1, 3a, 3c  albo 3d, w zakresie 

określonym w ust.5 pkt 2, w związku z dostarczeniem przez uczestnika pisemnego oświadczenia, o 

którym mowa w ust.4 pkt 2, uważa się za osobę upoważnioną do udzielania dalszych pełnomocnictw 

uprawniających do składania i odbierania oświadczeń woli i informacji, które zgodnie z Regulaminem 

lub niniejszymi Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w 

stosunkach z Krajowym Depozytem mogą lub powinny być przekazywane z wykorzystaniem tej 

aplikacji przez tego uczestnika lub temu uczestnikowi działającemu, odpowiednio, w imieniu własnym 

w ramach typu uczestnictwa emitent albo w imieniu reprezentowanego emitenta w ramach typu 

uczestnictwa agent płatniczy. Postanowienie ust.10 zd. drugie stosuje się odpowiednio. 
12. Odwołanie przez uczestnika upoważnienia udzielonego osobie, o której mowa w ust. 10 lub 11, 
staje się skuteczne względem Krajowego Depozytu z upływem drugiego dnia po dniu dostarczenia do 
Krajowego Depozytu pisemnego oświadczenia uczestnika w tej sprawie. Na podstawie tego 
oświadczenia Krajowy Depozyt odbiera uprawnienia dostępowe do odpowiedniej aplikacji osobie, 
której upoważnienie zostało odwołane.”; 
 
e/ ust.14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Uczestnik zobowiązany jest, odpowiednio: 

1/ zapewnić należytą ochronę danych wykorzystywanych do logowania się przez osobę, o której mowa 

w ust. 10 lub 11, do aplikacji, o której mowa w ust.1, 3a, 3c albo 3d, a także zapewnić tej osobie warunki 

do właściwego zabezpieczenia urządzeń, z wykorzystaniem których osoba ta loguje się do tej aplikacji, 

oraz ochrony tych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, 

albo 

2/ na bieżąco weryfikować, czy stosowane przez osobę, o której mowa ust.10 lub 11, metody i środki 

mające zapewnić ochronę danych wykorzystywanych przez nią do logowania się do aplikacji, o której 

mowa w ust.1, 3a, 3c albo 3d, oraz mające chronić urządzenia, z wykorzystaniem których osoba ta 

loguje się do tej aplikacji, przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, są 

adekwatne i zapewniają należyty poziom tej ochrony.”; 

 

f/ ust.18 otrzymuje brzmienie: 
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„18. Krajowy Depozyt dokonuje blokady konta dostępowego osoby, o której mowa w ust.10 lub 11: 

1/ w razie zgłoszenia przez uczestnika podejrzenia uzyskania dostępu do aplikacji, o której mowa w 

ust. 1, 3a, 3c albo 3d, przy użyciu tego konta, przez osobę nieuprawnioną, 

2/ w razie zgłoszenia przez uczestnika wniosku o zablokowanie tego konta zgodnie z ust.16, 

3/ gdy utrzymywanie tego konta zagraża bezpieczeństwu systemów informatycznych Krajowego 

Depozytu, 

4/ gdy jest to wymagane przepisami prawa, lub 

5/ wraz z upływem terminu, o którym mowa w ust.12 zd. pierwsze. 

Krajowy Depozyt niezwłocznie informuje uczestnika o zablokowaniu konta dostępowego i przyczynie 

jego zablokowania.”; 
 
4/ w § 120a ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczestnicy będący emitentami certyfikatów inwestycyjnych, obligacji lub listów zastawnych 

rejestrowanych w depozycie realizują obowiązek informowania Krajowego Depozytu o każdym 

terminie wypłaty świadczenia wynikającego z tych papierów wartościowych, o którym mowa w § 137 

ust.5 Regulaminu, poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez aplikację Wypłata Świadczeń 

zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.”; 

 

5/ w § 133 ust.2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku przedterminowego całościowego wykupu dłużnych papierów wartościowych 

oznaczonych danym kodem, emitent w terminie D-5 przesyła dodatkowo do Krajowego Depozytu 

dokument potwierdzający posiadanie przez niego uprawnienia do przeprowadzenia tego wykupu lub 

oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek 

uprawniających emitenta do jego dokonania.”; 

 

6/ w § 134 ust.2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku przedterminowego całościowego wykupu dłużnych papierów wartościowych 

oznaczonych danym kodem, emitent w terminie D-5 przesyła dodatkowo do Krajowego Depozytu 

dokument potwierdzający posiadanie przez niego uprawnienia do przeprowadzenia tego wykupu lub 

oświadczenie wskazujące jego podstawę  prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek 

uprawniających emitenta do jego dokonania.”; 

 

7/ w § 186 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Uczestnicy bezpośredni ustalają liczbę akcji dających prawo uczestniczenia w zwołanym walnym 
zgromadzeniu, zapisanych na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych i 
rachunkach zbiorczych. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, nie są 
zobowiązani do dokonywania takich ustaleń w ramach prowadzonej przez nich ewidencji papierów 
wartościowych. 

2. Krajowy Depozyt ustala liczbę akcji dających prawo uczestniczenia w zwołanym walnym 

zgromadzeniu, rejestrowanych na kontach prowadzonych dla poszczególnych uczestników 

bezpośrednich.”; 

 

8/ § 187 otrzymuje brzmienie: 

„§ 187 

Na żądanie uprawnionego uczestnika będącego posiadaczem rachunku papierów wartościowych 

prowadzonego w Krajowym Depozycie, zgłoszone zgodnie z art. 406 ³ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 
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Krajowy Depozyt wystawia uczestnikowi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu.”; 

 

9/ w § 188 ust.2 otrzymuj brzmienie: 
„2. Uczestnik bezpośredni, któremu Krajowy Depozyt wystawił imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zobowiązany jest przesłać do Krajowego Depozytu, w terminie 
określonym w art. 406 ³ § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, informacje związane z jego uczestnictwem 
w tym walnym zgromadzeniu zgodne z treścią wydanego mu zaświadczenia, w postaci komunikatu, o 
którym mowa w ust.1.”; 

 

10/ w § 190 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli z powodu problemów technicznych emitent nie może pobrać ze strony internetowej 

Krajowego Depozytu zbiorczego wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu, o którym mowa w § 142 ust.4 Regulaminu, albo informacji, o których mowa w § 142b 

ust.6 Regulaminu, jest on zobowiązany zgłosić te problemy Krajowemu Depozytowi nie później, niż do 

godz. 15.00, odpowiednio, w dniu upływu terminu określonego w art. 406³ § 6 zd. pierwsze Kodeksu 

Spółek Handlowych albo dniu upływu terminu wskazanego przez niego w informacji, o której mowa w 

§ 141a Regulaminu.”; 

 

11/ w § 190a ust.3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Weryfikacja tożsamości osób uprawnionych z akcji, zastawników i użytkowników akcji, którym 

przysługuje prawo głosu, oraz ich pełnomocników, oddających głosy z wykorzystaniem systemu 

informatycznego, o którym mowa w § 142a ust.1 Regulaminu, następuje w oparciu o unikalny numer 

imiennego zaświadczenia albo dokumentu równoważnego zaświadczeniu, wystawionego dla danego 

uprawnionego. 

4. Osoba uprawniona z akcji, zastawnik lub użytkownik akcji, któremu przysługuje prawo głosu, albo 

pełnomocnik uprawnionego ustanowiony przy wykorzystaniu systemu informatycznego, o którym 

mowa w § 142a ust.1 Regulaminu, uzyskuje dostęp do systemu informatycznego na podstawie kodu 

autoryzacyjnego przekazanego przez Krajowy Depozyt, odpowiednio, na adres poczty elektronicznej 

uprawnionego wskazany przez uczestnika zgodnie z  § 142a ust.3 pkt 2 Regulaminu, albo na adres 

poczty elektronicznej pełnomocnika wskazany przez uprawnionego w formularzu elektronicznym 

ustanawiającym pełnomocnictwo.”; 

 

12/ § 190b otrzymuje brzmienie: 

„§ 190b 

1. System informatyczny, o którym mowa w § 142a ust.1 Regulaminu, umożliwia komunikację emitenta 

z osobą uprawnioną z akcji, zastawnikiem lub użytkownikiem akcji, któremu przysługuje prawo głosu, 

albo z pełnomocnikiem uprawnionego, w szczególności w zakresie: 
1/ informowania o zwołaniu oraz o szczegółach walnego zgromadzenia, w tym o miejscu i czasie 
walnego zgromadzenia, 
2/ informowania o odwołaniu walnego zgromadzenia, 
3/ informowania o sposobach realizacji praw wynikających z udziału w walnym zgromadzeniu, 
4/ informowania o porządku obrad i projektach uchwał walnego zgromadzenia, 
5/ informowania o zmianie porządku obrad i/lub treści projektów uchwał walnego zgromadzenia, 
6/ informowania o nadaniu/modyfikacji/wycofaniu uprawnień do udziału w walnym zgromadzeniu, 
7/ informowania o odrzuceniu ustanowionego pełnomocnictwa lub substytucji pełnomocnictwa, 
8/ potwierdzania sposobu oddawania głosów na poszczególne projekty uchwał, 
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9/ informowania o podjęciu bądź niepodjęciu uchwały przez walne zgromadzenie oraz o wynikach 
walnego zgromadzenia. 
2. System informatyczny, o którym mowa w § 142a ust.1 Regulaminu, umożliwia komunikację 
uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika akcji, któremu przysługuje prawo głosu, albo 
pełnomocnika uprawnionego, z emitentem, w szczególności w zakresie: 
1/ informowania o udziale w walnym zgromadzeniu, 
2/ informowania o udziale w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz o szczegółach 
ustanowionego pełnomocnictwa, 
3/ informowania o wycofaniu oświadczenia o udziale w walnym zgromadzeniu, 
4/ informowania o wycofaniu ustanowionego pełnomocnictwa, 
5/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, 
6/ zgłaszania projektów uchwał w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia, 
7/ zadawania pytań zarządowi spółki, 
8/ informowania o sposobie głosowania na poszczególne projekty uchwał, 

9/ zgłaszania żądań dotyczących zaprotokołowania sprzeciwu w odniesieniu do uchwały walnego 

zgromadzenia.”; 

 

13/ w § 190c ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Emitent będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz niebędący spółką 

giełdową, może skorzystać z możliwości przesłania za pośrednictwem Krajowego Depozytu 

akcjonariuszowi, zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, któremu przysługuje prawo głosu, albo 

pełnomocnikowi uprawnionego, potwierdzenia, że jego głosy zostały prawidłowo zarejestrowane i 

policzone, jedynie w przypadku, gdy głosowanie na walnym zgromadzeniu zostało przeprowadzone z 

wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa w § 142a ust.1 Regulaminu, a 

potwierdzenie ma dotyczyć głosów oddanych za pośrednictwem tego systemu.”; 

 
14/ w Tytule trzecim po Dziale 9 dodaje się Dział 9a w brzmieniu: 
 

„D z i a ł  9a 

Obsługa głosowań przeprowadzanych w ramach organów zarządzających lub nadzorczych 

 

§ 190ca 

1. Wykorzystanie przez emitenta systemu informatycznego, o którym mowa w § 142e ust.1 

Regulaminu, na potrzeby przeprowadzenia głosowania w ramach organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wymaga wypełnienia przez emitenta formularza udostępnionego poprzez dedykowaną 

aplikację zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu. 

2. Emitent zamierzający korzystać z systemu informatycznego, o którym mowa w § 142e ust.1 

Regulaminu, zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w 

aplikacji, o której mowa w ust.1, w zakresie określonym w § 118 ust.5 pkt 2 (rola administratora).   

3. Wnioski o uzyskanie w imieniu emitenta dostępu do aplikacji, o której mowa w ust.1, w roli 

administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie Krajowy Depozyt, zaś wnioski o uzyskanie takiego 

dostępu w zakresie określonym w § 118 ust.5 pkt 1 (rola użytkownika) akceptuje albo odrzuca 

wyłącznie osoba upoważniona przez emitenta do działania w tej aplikacji w roli administratora, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wniosek o uzyskanie w imieniu emitenta dostępu do aplikacji, o której mowa w ust.1, w roli 

użytkownika, złożony przez osobę, która jako jedyna posiada upoważnienie do działania w jego imieniu 

w tej aplikacji w roli administratora, akceptuje albo odrzuca Krajowy Depozyt. 
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5. Odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w imieniu emitenta w roli administratora 

może nastąpić wyłącznie przez Krajowy Depozyt, zaś odebranie dostępu osobie upoważnionej do 

działania w imieniu emitenta w roli użytkownika może nastąpić wyłącznie przez osobę upoważnioną 

przez niego do działania w roli administratora. 

 

§ 190cb 

1. Udział w głosowaniu zdalnym z wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa w § 142e 

ust.1 Regulaminu, mogą wziąć wyłącznie osoby uprawnione wskazane przez emitenta w formularzu, o 

którym mowa w § 190ca ust.1. 

2. Osoba uprawniona do głosowania wskazana przez emitenta w formularzu, o którym mowa w 

§ 190ca ust.1, uzyskuje dostęp do systemu informatycznego, o którym mowa w § 142e ust.1 

Regulaminu, na podstawie kodu autoryzacyjnego przekazanego przez Krajowy Depozyt na właściwy 

dla niej adres poczty elektronicznej wskazany przez emitenta w tym formularzu. 

3. System informatyczny, o którym mowa w § 142e ust.1 Regulaminu, umożliwia w szczególności 

informowanie osób uprawnionych do glosowania, o których mowa w ust.2, o: 

1/ możliwości głosowania, w tym o terminie głosowania, 

2/ odwołaniu głosowania, 

3/ nadaniu/wycofaniu uprawnień do udziału w głosowaniu, 

4/ liście identyfikatorów uchwał, które będą podlegać głosowaniu, z uwzględnieniem ust. 5, 

5/ sposobie oddania głosu na daną uchwałę,  

6/ wynikach głosowania na poszczególne uchwały. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, są dostępne dla osoby uprawnionej wyłącznie do 

chwili zakończenia głosowań objętych listą, o której mowa w ust.3 pkt 4. 

5. Emitent zobowiązany jest dostarczyć każdej osobie uprawnionej do głosowania dane niezbędne do 

identyfikacji treści poszczególnych poddanych pod głosowanie uchwał, które zostały oznaczone w 

aplikacji, o której mowa w § 190ca ust.1, identyfikatorem, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. Dane te 

emitent dostarcza poza tą aplikacją. 

6. Za treść informacji zamieszczonych w aplikacji, o której mowa w § 190ca ust.1, w tym za skutki 
związane z zamieszczeniem w tej aplikacji treści poufnych, odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
emitent.”. 

 

§ 2 

Zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określone w § 1 pkt 12 i 14 uchwały 
Nr 76/893/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu z dnia 16 grudnia 2020 r. wchodzą w życie z dniem 
1 kwietnia 2021 r. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 
 
 
Maciej Trybuchowski  dr Paweł Górecki             Sławomir Panasiuk     Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu            Wiceprezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 
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