
 
NR 514/2020 

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, 
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł. 
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UCHWAŁA  
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 18 CZERWCA 2020 r. 
 

 
 

§ 1 
 

W Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
kodów identyfikujących podmioty prawne stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 311/2016 Zarządu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia  16 maja 2016 r., ze zm., wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) w § 5: 
a/ w ust. 5:  
 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo 
bankiem powierniczym, który zamierza pełnić funkcję agenta emisji, o której mowa w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i zamierza działać jako agent w rozumieniu 
niniejszego Regulaminu na rzecz podmiotów prawnych, dla których będzie pełnił funkcję agenta emisji, 
lub”, 
 
- dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) agentem, z zastrzeżeniem ust. 5a”; 
 
b/ po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. KDPW może przyznać uprawnienia, o których mowa w ust. 5, agentowi, pod warunkiem, że 
podmiot ten występuje w usłudze jako agent, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz 
w całym okresie pełnienia funkcji agenta prawidłowo wykonuje obowiązki określone Regulaminem.”; 
 
2) w § 29 w ust. 1: 
 
a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) z tytułu nadania kodu identyfikującego - opłatę jednorazową w wysokości 230 złotych netto;” 
 
b/ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) z tytułu odnowienia kodu identyfikującego – opłatę roczną w wysokości 220 złotych netto, 
wnoszoną z góry przed odnowieniem kodu identyfikującego;”. 
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§ 2 
 
1. Do spraw rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu objętych niniejszą Uchwałą, 
w których użytkownik otrzymał od KDPW przed wejściem w życie tych zmian komunikat 
potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku o nadanie kodu lub komunikat potwierdzający 
pozytywną weryfikację zlecenia odnowienia stosuje się dotychczasowe przepisy Regulaminu.   
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Regulaminu wskazane w § 1 niniejszej 
Uchwały, wchodzą w życie  z dniem 1 lipca 2020 r.  
 
 
Maciej Trybuchowski  dr Paweł Górecki   Sławomir Panasiuk     Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu   Wicprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 


		2020-06-18T16:26:05+0200
	Michał Stępniewski


		2020-06-18T16:34:24+0200
	Sławomir Panasiuk


		2020-06-18T18:55:42+0200
	Paweł Górecki


		2020-06-22T09:54:37+0200
	Maciej Trybuchowski




