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UCHWAŁA 
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 17 MAJA 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, 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/ po § 1 i przed Tytułem pierwszym dodaje się § 1a w brzmieniu: 

 
„§ 1a 

Krajowy Depozyt oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 424).”; 
 

2/ w Tytule drugim po § 115 dodaje się Dział 11 w brzmieniu: 

 

„Dział  11  

Przeniesienie praw udziałowych emitenta w restrukturyzacji 

na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

 

§ 115a 

 1. W razie wydania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji 

emitenta decyzji o przejęciu przez podmiot przejmujący praw udziałowych emitenta na podstawie art. 

174 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 842), Krajowy 

Depozyt, niezwłocznie po otrzymaniu od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji o wydaniu 

tej decyzji, zawiadamia o niej uczestników bezpośrednich. 

2. W dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.1, uczestnicy prowadzący rachunki 

papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których zapisane są akcje, prawa poboru, prawa do 

akcji, warranty subskrypcyjne lub inne prawa udziałowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.1, 

określone w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokonują ich blokady na tych rachunkach, 

do dnia realizacji dyspozycji, o której mowa w ust.4. Jednocześnie blokada tych praw udziałowych jest 

dokonywana na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych 

w Krajowym Depozycie. 

3. Blokada praw udziałowych, o której mowa w ust.2, nie uniemożliwia dokonywania zapisów 

wynikających z rozrachunków transakcji przeprowadzanych na podstawie zleceń rozrachunku 

wprowadzonych do systemu depozytowego przed dniem, w którym Krajowy Depozyt otrzymał od 
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Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust.1. W takim 

przypadku uczestnik prowadzący rachunek papierów wartościowych nabywcy praw udziałowych 

dokonuje ich blokady jednocześnie z ich zapisaniem na tym rachunku. 

4. Uczestnik bezpośredni pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego w rozumieniu art. 177 ust.1 

ustawy, o której mowa w ust.1, przekazuje Krajowemu Depozytowi pisemną dyspozycję przeniesienia 

praw udziałowych określonych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wskazującą: 

1/ kod lub kody, którymi zostały oznaczone te prawa udziałowe, 

2/ dzień realizacji dyspozycji, 

3/ numer konta podmiotowego prowadzonego dla tego uczestnika w Krajowym Depozycie, któremu 

odpowiada rachunek papierów wartościowych podmiotu przejmującego te prawa udziałowe, 

4/ wskazanie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 174 ust.5 ustawy przywołanej w ust.1, 

należnego z tytułu przejęcia każdego jednostkowego prawa udziałowego objętego dyspozycją – jeżeli 

wynagrodzenie to ma postać pieniężną, a realizacja dyspozycji ma zostać przeprowadzona w sposób 

określony w art. 177 ust.4 tej ustawy. 

5. Dzień realizacji dyspozycji, o której mowa w ust.4, nie może przypadać wcześniej, niż 3 dni:  

1/ po dniu, w którym dyspozycja ta została złożona w Krajowym Depozycie, oraz  

2/ po dniu, w którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał Krajowemu Depozytowi informację, 

odpowiednio, o wysokości wynagrodzenia pieniężnego należnego za przejęcie każdego jednostkowego 

prawa udziałowego objętego tą dyspozycją, albo informację potwierdzającą dokonanie przez podmiot 

przejmujący zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu w postaci niepieniężnej.  

6. Z zastrzeżeniem ust.5, w dniu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust.4, Krajowy Depozyt wystawia 

na jej podstawie i wprowadza do systemu depozytowego odpowiednie dokumenty ewidencyjne, na 

podstawie których dokonywany jest rozrachunek przeniesienia praw udziałowych na konto 

podmiotowe uczestnika bezpośredniego pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego, wskazane w 

tej dyspozycji. Rozrachunek przeniesienia danych praw udziałowych następuje zgodnie z zasadą 

jednoczesności świadczeń, o której mowa w § 98 ust. 1 Regulaminu, jeżeli w informacji, o której mowa 

w ust.5 pkt 2, Bankowy Fundusz Gwarancyjny potwierdził wysokość wynagrodzenia pieniężnego 

należnego z tytułu ich przejęcia wskazaną w tej dyspozycji.”; 

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

„3c. Emitenci będący spółkami giełdowymi, a także emitenci będący spółkami z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadającymi statusu spółki publicznej, mogą uzyskać dostęp do aplikacji 

Identyfikacja Akcjonariuszy, o której mowa w postanowieniach Działu 10 oraz Działu 10a 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.”; 

 

b/ po ust.3c dodaje się ust.3ca w brzmieniu: 
„3ca. Dostęp  do aplikacji Identyfikacja Akcjonariuszy, o której mowa w ust.3c, może uzyskać także 
uczestnik bezpośredni na potrzeby związane z przekazywaniem żądań udostępnienia informacji, o 
których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz odbieraniem tych 
informacji z tytułu akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla niego w 
Krajowym Depozycie, a także na potrzeby przekazywania do Krajowego Depozytu dyspozycji, o których 
mowa w § 142f ust.2 Regulaminu.”; 
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c/ po ust.5 dodaje się ust.5a w brzmieniu: 
„5a. W przypadku aplikacji Identyfikacja Akcjonariuszy, o której mowa w ust.3c, wniosek, o którym 
mowa w ust.4, może dotyczyć wyłącznie uzyskania przez osobę upoważnioną uprawnienia, o którym 
mowa w ust.5 pkt 2.”; 
 
d/ ust.9-11 otrzymują brzmienie: 
„9. Uzyskanie dostępu do aplikacji Walne Zgromadzenia, o której mowa w ust.3a, albo do aplikacji 
Identyfikacja Akcjonariuszy, o której mowa w ust.3c, w zakresie umożliwiającym przekazywanie i 
odbieranie za jej pośrednictwem informacji w imieniu uczestnika zgodnie z postanowieniami, 
odpowiednio, Działu 9 albo Działu 10 lub 10a niniejszego Tytułu, wymaga podania w formularzu oraz 
w oświadczeniu, o 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, 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 
albo w imieniu reprezentowanego emitenta w ramach typu uczestnictwa agent płatniczy. 
Postanowienie ust.10 zd. drugie stosuje się odpowiednio.”; 
 
4/ w § 132 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Jeżeli emitent przekazuje tytułem wypłacanego świadczenia kwotę inną, aniżeli kwota wynikająca 

z otrzymanej przez niego informacji, o której mowa ust.5, wówczas jest on zobowiązany do wskazania 

w formie pisemnej szczegółowego sposobu rozdziału przekazanej kwoty.”; 

 

5/ w § 150 ust.2 w pkt 8 przecinek zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 9; 

 

6/ w § 157 uchyla się ust.3; 
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7/ w Tytule trzecim tytuł Działu 9 utrzymuje brzmienie: „Usługi związane z organizacją walnych 

zgromadzeń”. 

 

8/ § 190f ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) numery kont podmiotowych prowadzonych dla nich w Krajowym Depozycie, na których według 

stanu na dzień określony w tym żądaniu rejestrowane były akcje oznaczone wskazanym w nim kodem, 

a także liczbę tych akcji zarejestrowanych na poszczególnych takich kontach według stanu na ten 

dzień,”; 

 

9/ w § 190h ust.4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) jeżeli wskazana w niej liczba akcji oznaczonych danym kodem i zapisanych na rachunkach papierów 
wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestnika bezpośredniego, nie jest 
zgodna z liczbą tych akcji zarejestrowanych na właściwym koncie podmiotowym prowadzonym dla 
tego uczestnika w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt może wystąpić do uczestnika o wyjaśnienie 
zaistniałej rozbieżności.”; 

 

10/ w Tytule trzecim po § 190i dodaje się Dział 10a w brzmieniu: 

 

„D z i a ł  10a 
Usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników akcji 

 spółek niepublicznych 
 

§ 190j 
1. Złożenie żądania dotyczącego udostępnienia informacji, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz 
§ 2 kodeksu spółek handlowych, przez emitenta będącego spółką z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadającą statusu spółki publicznej, albo przez uczestnika 
bezpośredniego będącego akcjonariuszem takiej spółki, uprawnionego do otrzymania tych informacji 
z tytułu z akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym 
Depozycie, a także sporządzenie i przekazanie przez uczestnika bezpośredniego dyspozycji, o której 
mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, może nastąpić wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie za 
pośrednictwem dedykowanej aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, 
zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. 
2. Dyspozycja, o której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, poza informacjami, o których mowa w § 142f 
ust.4 Regulaminu, powinna zawierać także: 
1/ imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza składającego żądanie, o którym mowa w ust.1,  
2/ adres miejsca zamieszkania albo siedziby tego akcjonariusza, 
3/ określenie sposobu udostępnienia akcjonariuszowi informacji, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 
1-4 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych, wybranego przez niego spośród następujących sposobów: 
a/ poprzez aplikację, o której mowa w ust.1 – w takim przypadku dyspozycja powinna wskazywać adres 
poczty elektronicznej tego akcjonariusza, albo 
b/ przesyłką pocztową – w takim przypadku dyspozycja powinna wskazywać adres korespondencyjny 
tego akcjonariusza. 
3. Uczestnik bezpośredni sporządzający dyspozycję, o której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, 
zobowiązany jest, przed jej przekazaniem do Krajowego Depozytu, zweryfikować zgodność wskazanych 
w niej danych identyfikujących akcjonariusza, odpowiednio, z informacjami o akcjonariuszu 
posiadanymi przez uczestnika bezpośredniego w związku z prowadzeniem rachunku papierów 
wartościowych dla akcjonariusza albo z informacjami o akcjonariuszu przekazanymi uczestnikowi 
bezpośredniemu przez posiadacza prowadzonego przez niego rachunku zbiorczego. 
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§ 190k 

1. Żądanie, o którym mowa w § 190j ust.1, a także dyspozycja, o której mowa w § 142f ust.2 
Regulaminu, mogą zostać odwołane najpóźniej we wskazanym w nich dniu, na który mają zostać 
sporządzone informacje, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych. 
2. Odwołanie dokonywane jest wyłącznie poprzez aplikację, o której mowa w § 190j ust.1. 
  

§ 190l 
1. Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim żądanie, o którym mowa w § 190j ust.1, 
albo dyspozycję, o której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, w dniu ich otrzymania, jeżeli zostaną one 
przekazane Krajowemu Depozytowi w do godz. 16.00 w dniu będącym dniem roboczym, zaś w innych 
przypadkach – w najbliższym dniu roboczym do godz. 10.00.  
2. Postanowienie ust.1 stosuje się odpowiednio do przekazywania przez Krajowy Depozyt uczestnikom 
bezpośrednim informacji o odwołaniu żądania, o którym mowa w § 190j ust.1, albo dyspozycji, o której 
mowa w § 142f ust.2 Regulaminu. 

 
§ 190ł 

1. W odpowiedziach na żądanie, o którym mowa w § 190j ust.2, albo na dyspozycję, o której mowa w 
§ 142f ust.2 Regulaminu, przekazywanych Krajowemu Depozytowi uczestnicy bezpośredni 
zobowiązani są wskazać: 
1/ liczbę akcji oznaczonych poszczególnymi kodami objętymi żądaniem albo dyspozycją, zapisanych 
według stanu na określony w nich dzień na poszczególnych prowadzonych przez nich rachunkach 
papierów wartościowych, o ile jest ona większa od zera, 
2/ imiona i nazwiska albo nazwy/firmy posiadaczy poszczególnych rachunków papierów 
wartościowych, o których mowa w pkt 1, a w przypadku współwłasności - imiona i nazwiska albo 
nazwy/firmy każdego ze współwłaścicieli, 
3/ adresy miejsca zamieszkania/siedziby lub adresy do doręczeń poszczególnych posiadaczy 
rachunków papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1, a w przypadku współwłasności: adresy 
miejsca zamieszkania/siedziby lub adresy do doręczeń każdego ze współwłaścicieli, 
4/ w zakresie akcji objętych zastawem albo użytkowaniem: 
a) imię i nazwisko albo nazwę/firmę zastawnika albo użytkownika, 
b) adres miejsca zamieszkania/siedziby lub adres do doręczeń zastawnika albo użytkownika, 
c) wskazanie, czy dana osoba jest zastawnikiem, czy też użytkownikiem akcji, oraz czy została 
upoważniona do wykonywania prawa głosu z obciążonych akcji, 
d) liczbę akcji oznaczonych poszczególnymi kodami objętymi żądaniem albo dyspozycją, obciążonych 
zastawem albo użytkowaniem na rzecz danej osoby, 
5/ łączną liczbę akcji oznaczonych poszczególnymi kodami objętymi żądaniem albo dyspozycją, 
zapisanych według stanu na określony w nich dzień na wszystkich prowadzonych przez danego 
uczestnika rachunkach zbiorczych, o ile jest ona większa od zera, 
6) numery kont podmiotowych prowadzonych dla danego uczestnika w Krajowym Depozycie, na 
których według stanu na dzień określony w żądaniu albo w dyspozycji, rejestrowane były akcje 
oznaczone wskazanym w nich kodem, a także liczbę tych akcji zarejestrowanych na poszczególnych 
takich kontach według stanu na ten dzień. 
2. Uczestnik bezpośredni może odwołać przekazaną przez siebie odpowiedź na żądanie, o którym 
mowa w § 190j ust.2, albo na dyspozycję, o której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, oraz przekazać w 
jej miejsce nową odpowiedź jedynie przed upływem terminu, o którym mowa w § 142f ust.7 
Regulaminu. 
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§ 190m 
1. Weryfikacja zgodności stanów posiadania akcji ujawnionych w przekazanych Krajowemu 
Depozytowi odpowiedziach na żądanie, o którym mowa w § 190j ust.2, albo na dyspozycję, o której 
mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, z ich stanami na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych 
prowadzonych w Krajowym Depozycie, polega na sprawdzeniu zgodności wskazanego przez uczestnika 
w odpowiedzi na żądanie albo dyspozycję, stanu konta podmiotowego prowadzonego w Krajowym 
Depozycie, ze stanem tego konta podmiotowego ustalonym przez Krajowy Depozyt, a także na 
sprawdzeniu zgodności sumy wskazanych w tej odpowiedzi stanów rachunków papierów 
wartościowych oraz rachunków zbiorczych prowadzonych przez uczestnika, odpowiadających temu 
kontu podmiotowemu, ze stanem tego konta ustalonym przez Krajowy Depozyt. 
2. W przypadku, gdy wynik weryfikacji, o której mowa w ust.1, jest negatywny, przekazane przez 
uczestnika bezpośredniego informacje, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz § 2 kodeksu spółek 
handlowych, podlegają odrzuceniu i nie są udostępniane, odpowiednio, emitentowi albo 
akcjonariuszowi.   

 
§ 190n 

1. Informacje, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych, 
zgromadzone przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich, a także sporządzone przez 
Krajowy Depozyt na podstawie stanów rachunków papierów wartościowych oraz rachunków 
zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, są udostępniane emitentowi, akcjonariuszowi 
będącemu uczestnikiem bezpośrednim, a także akcjonariuszowi, który zgodnie z treścią dyspozycji o 
której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, wybrał taki sposób udostępnienia mu tych informacji, poprzez 
aplikację, o której mowa w § 190j ust.1.  

2. Akcjonariusz, który zgodnie z treścią dyspozycji, o której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, wybrał 

udostępnienie mu informacji, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz § 2 kodeksu spółek 

handlowych, poprzez aplikację, o której mowa w § 190j ust.1, uzyskuje dostęp do tych informacji na 

podstawie kodu autoryzacyjnego przekazanego mu przez Krajowy Depozyt na adres poczty 

elektronicznej wskazany w tej dyspozycji zgodnie z § 190j ust.2 pkt 3 lit.a.   

3. Informacje, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych, 

zgromadzone przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich, a także sporządzone przez 

Krajowy Depozyt na podstawie stanów rachunków papierów wartościowych oraz rachunków 

zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, są udostępniane akcjonariuszowi, który zgodnie z 

treścią dyspozycji o której mowa w § 142f ust.2 Regulaminu, wybrał taki sposób udostępnienia mu tych 

informacji, przesyłką pocztową nadaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 

korespondencyjny wskazany w tej dyspozycji zgodnie z § 190j ust.2 pkt 3 lit.b. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust.1, informacje, o których mowa w art. 32813 § 1 pkt 1-4 oraz 

§ 2 kodeksu spółek handlowych, są udostępniane poprzez aplikację, o której mowa w § 190j ust.1, 

przez okres 30 dni kalendarzowych.”; 

 

11/ § 212 otrzymuje brzmienie: 

„§ 212 

O dniu asymilacji Krajowy Depozyt informuje uczestników bezpośrednich nie później niż 3 dni przed 

tym dniem, jeżeli obejmuje ona papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym albo w 

alternatywnym systemie obrotu.”; 
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12/ w § 218 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„4. W przypadku wycofania z depozytu akcji emitenta, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt 
występuje do uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki papierów wartościowych lub 
rachunki zbiorcze, a także do uczestników będących posiadaczami rachunków zbiorczych 
prowadzonych w Krajowym Depozycie, o przekazanie emitentowi w terminie 10 dni informacji 
dotyczących danych osób uprawnionych z tych akcji, stanów ich posiadania w tych akcjach, obciążeń 
ustanowionych na tych akcjach oraz danych osób, na rzecz których te obciążenia zostały ustanowione, 
według stanu na dzień ich wyrejestrowania z depozytu, a także zawiadamia emitenta o liczbie akcji, 
które powinny zostać objęte tymi informacjami przez poszczególnych uczestników. W przypadkach 
szczególnie uzasadnionych Krajowy Depozyt, na wniosek emitenta, może wystąpić do uczestników 
bezpośrednich o przekazanie tych informacji w krótszym terminie, obejmującym jednak co najmniej 5 
dni.”: 

 

13/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” w § 2 poz.1 otrzymuje 

brzmienie: 

Pozycja Rodzaj operacji Typ 

operacji 

Kod 

rynku 

Tryb 

obrotu 

Numer sesji 

rozrachunkowej 

właściwej dla 

danej operacji 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Godziny 

rozrachunków 

operacji 

danego rodzaju 

w systemie 

rozrachunków 

w czasie 

rzeczywistym 

(jeżeli są one 

prowadzone w 

tym systemie) 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Dopuszczalność 

dokonywania 

rozrachunku w 

częściach 

„1. a) Transakcja zawarta 

poza systemem obrotu 

 

b) Zgłoszenie papierów 

wartościowych do 

wyrejestrowania w 

związku z ich 

transferem 

międzysystemowym do 

innego CSD, w 

przypadku innym niż 

określony w poz.5, albo 

w związku z 

wytransferowaniem z 

systemu depozytowego 

TRAD   DvP: 1-3 
FoP: 1-4 

 

 

DvP: 8.00-17.00 

FoP: 8.00–18.30 

 

FoP: 8.00–18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

 

 

Nie 
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bonów skarbowych 

rejestrowanych zgodnie 

z § 64 ust.2 pkt 2 

Regulaminu 

 

c) Zgłoszenie papierów 

wartościowych do 

rejestracji w związku z 

ich transferem 

międzysystemowym z 

innego CSD, w 

przypadku innym niż 

określony w poz.4, albo 

w związku z 

zarejestrowaniem 

bonów skarbowych 

zgodnie z § 64 ust.2 pkt 

2 Regulaminu 

 

UWAGA: W przypadku 

operacji określonych w 

pkt b) i pkt c) konieczne 

jest wskazanie 

właściwego miejsca 

rozrachunku (place of 

settlement) 

 

 

 

 

 

FoP: 8.00–18.30 

 

 

 

 

 

Nie”; 

 
14/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” w § 4 po poz.43b 
dodaje się poz. 43c w brzmieniu: 
 

Pozycja Rodzaj operacji Typ 

operacji 

Kod 

rynku 

Tryb 

obrotu 

Numer sesji 

rozrachunkowej 

właściwej dla 

danej operacji 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Godziny 

rozrachunków 

operacji 

danego rodzaju 

w systemie 

rozrachunków 

w czasie 

rzeczywistym 

(jeżeli są one 

prowadzone w 

tym systemie) 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Dopuszczalność 

dokonywania 

rozrachunku w 

częściach 
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„43c. Przymusowy wykup 

akcji spółki publicznej, 

o którym mowa 

w art. 82 ust. 1 ustawy 

o ofercie publicznej 

albo przeniesienie praw 

udziałowych emitenta 

w restrukturyzacji na 

podstawie decyzji 

Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego 

TRAD   DvP: 1-3 

 

 

 Tak”. 

 

 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r. 
 
 
 
Maciej Trybuchowski        dr Paweł Górecki           Sławomir Panasiuk            Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu             Wiceprezes Zarządu             Wiceprezes Zarządu 
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