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UCHWAŁA 
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 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/ w § 55: 
a/ ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozrachunki podlegają zawieszeniu w całości lub 
w części z powodu braku papierów wartościowych na odpowiednim koncie ewidencyjnym uczestnika 
bezpośredniego, kierując się celem ograniczenia negatywnych skutków tych zawieszeń, 
z zastrzeżeniem ust.2 i 2a. W szczególności liczba papierów wartościowych będących przedmiotem 
transakcji, których rozrachunki podlegają zawieszeniu, powinna być możliwie najbliższa liczbie 
brakujących papierów wartościowych, a zawieszenie w miarę możliwości powinno dotyczyć transakcji, 
w których uczestnik powodujący to zawieszenie jest jednocześnie stroną rozrachunku występującą 
po stronie kupna.”; 
 
b/ po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu: 

„2a. Określając transakcje, których rozrachunki podlegają zawieszeniu, Krajowy Depozyt kieruje się 

zasadą, że rozrachunek transakcji o wcześniejszej zamierzonej dacie rozrachunku ma pierwszeństwo 

realizacji przed rozrachunkiem transakcji o późniejszej zamierzonej dacie rozrachunku.”; 

 

2/ § 56 otrzymnuje brzmienie: 

„§ 56 
Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozrachunki podlegają zawieszeniu z powodu braku 
pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, z zastosowaniem zasad wskazanych w § 101 Regulaminu, 
uzupełnionych o następujące zasady: 
1) rozrachunek transakcji o wcześniejszej zamierzonej dacie rozrachunku ma pierwszeństwo realizacji 

przed rozrachunkiem transakcji o późniejszej zamierzonej dacie rozrachunku; 
2) wartość transakcji, których rozrachunki podlegają zawieszeniu, powinna być możliwie najbliższa 

wartości kwoty brakującej do przeprowadzenia rozrachunku; 
3) określenie transakcji, których rozrachunki podlegają zawieszeniu, powinno być dokonane w sposób 

pozwalający uniknąć powstania braku pokrycia na kontach ewidencyjnych innych uczestników 
bezpośrednich lub na rachunkach pieniężnych innych uczestników, o ile jest to możliwe.”;  

 
3/ tytuł Tytułu trzeciego otrzymuje brzmienie: „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów, usługi 
związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy”; 
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4/ § 122 otrzymuje brzmienie: 

„§ 122 

Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim, którzy na kontach ewidencyjnych mają 

zarejestrowane papiery wartościowe dające prawo do dywidendy lub których konta ewidencyjne 

zostaną uznane takimi papierami wartościowymi do dnia D włącznie, informacje, o których mowa 

w § 121 ust. 1, a także wskazuje dzień, począwszy od którego zawarcie w systemie obrotu transakcji 

zobowiązującej do przeniesienia praw z takich papierów wartościowych, co do zasady nie będzie 

prowadzić do przeniesienia na nabywcę prawa do otrzymania dywidendy, której dotyczą te informacje 

(ex date).”;  
 
5/ w § 151 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10/ dniu, począwszy od którego zawarcie w systemie obrotu transakcji zobowiązującej do 

przeniesienia praw z akcji, z których wykonywane będzie prawo poboru, co do zasady nie będzie 

prowadzić do przeniesienia tego prawa na nabywcę (ex date).”; 

 

6/ § 185 otrzymuje brzmienie: 
„§ 185 

1. Niezwłocznie po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, przy czym w przypadku 
spółki giełdowej – w tym samym dniu roboczym, a w przypadku innej spółki - nie później niż w dniu 
następnym, emitent informuje o tym Krajowy Depozyt wskazując w szczególności dzień tego 
ogłoszenia, dzień i godzinę walnego zgromadzenia, dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu (dzień rejestracji), stronę internetową, na której emitent zamieścił ogłoszenie w tej 
sprawie, miejsce walnego zgromadzenia oraz możliwe sposoby uczestnictwa w tym walnym 
zgromadzeniu. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez 
dedykowaną aplikację zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, zamieszczonego na 
niej formularza zgłoszeniowego. 
2. W uzupełnieniu do informacji określonych w ust. 1 emitent będący spółką giełdową może 
poinformować Krajowy Depozyt o terminach emitenta w rozumieniu art. 1 pkt 14 rozporządzenia 
2018/1212, w odniesieniu do głosowania dla wskazanych sposobów uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu oraz w odniesieniu do powiadomienia emitenta o ustanowieniu pełnomocnika do 
udziału w walnym zgromadzeniu, o adresie lub adresach właściwych dla powiadomienia emitenta o 
ustanowieniu takiego pełnomocnika, dla przekazywania emitentowi głosów oddawanych drogą 
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile emitent 
dopuszcza takie metody uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także może przekazać projekty 
uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Przekazanie tych 
informacji następuje w sposób określony w ust.1 zd. drugie. 
3. W przypadku odwołania zwołanego walnego zgromadzenia emitent niezwłocznie informuje o tym 
Krajowy Depozyt w sposób określony w ust.1 zd. drugie.  

4. Krajowy Depozyt przekazuje informacje, o których mowa w ust.1-3, uczestnikom bezpośrednim.”; 

 

7/ w § 186 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na koniec dnia rejestracji Krajowy Depozyt informuje uczestników bezpośrednich o wyniku ustaleń, 

o których mowa w ust.2. W razie rozbieżności pomiędzy wynikami ustaleń, o których mowa w ust.1 i 

2, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich niezwłocznego wyjaśnienia i usunięcia.”; 
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8/ § 188 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 188 
1. Wymagany format i strukturę komunikatu zawierającego wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w § 142 ust.1 lub 2 Regulaminu, oraz komunikatu 
zawierającego zawiadomienie, o którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3 Regulaminu, a także zasady 
wypełniania takiego komunikatu, Krajowy Depozyt określa na swojej stronie internetowej, zgodnie z 
postanowieniami § 8 ust.1-3 Regulaminu. 
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 § 7 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. 
3. Informacje zawierające dane identyfikujące pełnomocników ustanowionych przez poszczególne 
osoby uprawnione do udziału w walnym zgromadzeniu emitenta będącego spółką giełdową, mogą być 
przekazywane do Krajowego Depozytu przez uczestnika bezpośredniego także po przekazaniu przez 
niego, odpowiednio, wykazu, o którym mowa w § 142 ust.1 lub 2 Regulaminu, albo informacji, o której 
mowa w ust.2, albo zawiadomienia, o którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3 Regulaminu, jednakże nie 
później, niż w ostatnim dniu terminu wskazanego przez takiego emitenta w informacji, o której mowa 
w § 141a Regulaminu, a jeżeli informacja ta nie wskazuje takiego terminu – nie później, niż do godziny 
14:00 na dwa dni przed dniem walnego zgromadzenia. Informacje te przekazywane są w postaci 
komunikatu, o którym mowa w ust.1.  
4. Informacje dotyczące sposobu wykonywania prawa głosu przez poszczególne osoby uprawnione do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu emitenta będącego spółką giełdową, mogą być, z zastrzeżeniem 
§ 142 ust.3a zd. drugie Regulaminu oraz § 142b ust.1 zd. drugie Regulaminu, przekazywane do 
Krajowego Depozytu przez uczestnika bezpośredniego także po przekazaniu przez niego, odpowiednio, 
wykazu, o którym mowa w § 142 ust.1 lub 2 Regulaminu, albo informacji, o której mowa w ust.2, albo 
zawiadomienia, o którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3 Regulaminu, jednakże nie później, niż w 
ostatnim dniu terminu wskazanego przez takiego emitenta w informacji, o której mowa w § 141a 
Regulaminu, a jeżeli informacja ta nie wskazuje takiego terminu – nie później, niż do godziny 14:00 na 
dwa dni przed dniem walnego zgromadzenia. Informacje te przekazywane są w postaci komunikatu, o 
którym mowa w ust.1.”; 
 
9/ § 189 otrzymuje brzmienie: 

„§ 189 
Jeżeli po przekazaniu przez uczestnika bezpośredniego do Krajowego Depozytu komunikatu 
zawierającego wykaz, o którym mowa w § 142 ust.1 lub 2 Regulaminu, informację, o której mowa w  
§ 188 ust.2, albo zawiadomienie, o którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3 Regulaminu, okaże się, że 
informacje zawarte w tym komuniikacje wymagają skorygowania, uczestnik ten przesyła do Krajowego 
Depozytu odpowiedni komunikat korygujący nie później, niż do godz.14.00 w dniu poprzedzającym, 
odpowiednio, ostatni dzień terminu wskazanego w art. 406³ § 8 zd. pierwsze Kodeksu Spółek 
Handlowych, albo ostatni dzień terminu na przekazanie tych zawiadomień, wskazanego przez emitenta 
będącego spółką giełdową z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w informacji, o której 
mowa w § 141a Regulaminu.”; 
 
10/ § 190 otrzymuje brzmienie: 

„§ 190 
1. Jeżeli z powodu problemów technicznych emitent nie może pobrać ze strony internetowej 
Krajowego Depozytu zbiorczego wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
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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 § 8 zd. pierwsze Kodeksu 
Spółek Handlowych albo dniu upływu terminu wskazanego przez niego w informacji, o której mowa w 
§ 141a Regulaminu. 
2. Na podstawie informacji o pełnomocnikach ustanowionych do udziału w walnym zgromadzeniu 
przez poszczególne osoby uprawnione, zawartych, odpowiednio, w wykazach, o których mowa w § 142 
ust.3a Regulaminu i w informacjach, o których mowa w § 188 ust.2, albo w zawiadomieniach, o których 
mowa w § 142b ust.1-3, a także przekazanych do Krajowego Depozytu zgodnie z § 188 ust.3, Krajowy 
Depozyt sporządza zbiorczy wykaz informacji o takich pełnomocnikach i udostępnia go emitentowi 
będącemu spółką giełdową na swojej stronie internetowej poprzez dedykowaną aplikację. 
3.  Na podstawie informacji o sposobie wykonywania prawa głosu przez poszczególne osoby 
uprawnione, zawartych, odpowiednio, w wykazach, o których mowa w § 142 ust.3a Regulaminu i w 
informacjach, o których mowa w § 188 ust.2, albo w zawiadomieniach, o których mowa w § 142b ust.1-
3, a także przekazanych do Krajowego Depozytu zgodnie z § 188 ust.4, Krajowy Depozyt sporządza 
zbiorczy wykaz informacji o sposobie wykonywania prawa głosu przez poszczególne osoby uprawnione 
i udostępnia go emitentowi będącemu spółką giełdową na swojej stronie internetowej poprzez 
dedykowaną aplikację. 
4.  Na podstawie informacji o sposobie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez poszczególne 
osoby uprawnione, zawartych, odpowiednio, w wykazach, o których mowa w § 142 ust.3a Regulaminu 
i w informacjach, o których mowa w § 188 ust.2, albo w zawiadomieniach, o których mowa w § 142b 
ust.1-3, Krajowy Depozyt sporządza zbiorczy wykaz informacji o zadeklarowanym sposobie 
wykonywania prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez poszczególne osoby uprawnione i 
udostępnia go emitentowi będącemu spółką giełdową na swojej stronie internetowej poprzez 
dedykowaną aplikację. 
5. Krajowy Depozyt zaprzestaje udostępniania emitentowi 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, a także zbiorczych wykazów, o których mowa w ust.2-4, po 
upływie 105 dni od dnia walnego zgromadzenia. Do obliczania tego terminu nie stosuje się § 9 ust.1 
Regulaminu.”; 
 
11/ w § 190a ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Udział w glosowaniu zdalnym z wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa w  
§ 142a ust.1 Regulaminu, będą mogły zgłosić wyłącznie osoby objęte przekazanym do Krajowego 
Depozytu wykazem, o którym mowa w § 142 ust.1 lub 2 Regulaminu lub informacją, o której mowa w 
§ 188 ust.2, albo zawiadomieniami, o których mowa w § 142b ust.1-3 Regulaminu, uzupełnionymi o 
informacje dodatkowe, zgodnie z § 142a ust.3 Regulaminu, albo ustanowieni przez te osoby, przy 
wykorzystaniu tego systemu, pełnomocnicy.”; 
 
12/ w § 190b ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2/ informowania o odwołaniu walnego zgromadzenia,”; 
 
13/ w Tytule trzecim w Dziale 9, po § 190b dodaje się § 190c w brzmieniu: 

 

„§ 190c 

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

spółką giełdową, może skorzystać z możliwości przesłania za pośrednictwem Krajowego Depozytu 

akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenia, że jego głosy zostały prawidłowo 
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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. 

2. Krajowy Depozyt zaprzestaje przyjmowania od emitenta potwierdzeń, o których mowa w ust.1, po 

upływie 105 dni od dnia walnego zgromadzenia. Do obliczania tego terminu nie stosuje się § 9 ust.1 

Regulaminu.”; 
 
14/ w Tytule trzecim dodaje się Dział 10 w brzmieniu: 

 

„D z i a ł  10 

Usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy spółek giełdowych 

 
§ 190d 

1. Emitent będący spółką giełdową, który zamierza zebrać informacje umożliwiające identyfikację 
akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, za 
pośrednictwem Krajowego Depozytu zgodnie z art. 68j ust.3 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, składa Krajowemu Depozytowi żądanie udostępnienia tych informacji. Złożenie takiego 
żądania może nastąpić wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną aplikację 
zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, zamieszczonego na niej formularza 
zgłoszeniowego. 
2. Żądanie zakładające zbieranie danych o akcjonariuszach za pośrednictwem Krajowego Depozytu, 
powinno wskazywać w szczególności: 
1) kod akcji, których dotyczy żądanie, 
2) dzień, według stanu na który mają zostać przygotowane informacje o akcjonariuszach, 
3) termin emitenta w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego 2018/1212,  
4) że żądanie ma być dalej przekazywane przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestników 

bezpośrednich,  
5) próg udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie akcji lub w ogólnej liczbie głosów w spółce, którego 

przekroczenie ma warunkować ujawnienie jego tożsamości – o ile jest ono składane przez emitenta 
będącego spółką giełdową z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego taki 
próg znajduje do niego zastosowanie, 

6) Krajowy Depozyt, jako upoważnionego odbiorcę informacji o akcjonariuszach.  
3.  W żądaniu, o którym mowa w ust.2, emitent może wystąpić o udostępnienie mu także informacji o 
terminie, od którego poszczególni akcjonariusze, których tożsamość zostanie mu ujawniona w 
odpowiedzi na to żądanie, posiadają nieprzerwanie jedną lub więcej akcji oznaczonych danym kodem.  
4. Termin emitenta, o którym mowa w ust.2 pkt 3, powinien zostać wyznaczony tak, aby przypadał on 
nie wcześniej, niż 10 dnia po dniu złożenia żądania, a zarazem nie wcześniej, niż 3 dnia po dniu, o 
którym mowa w ust.2 pkt 2. 
 

§ 190e 
1. Zmiana złożonego żądania, o którym mowa w § 190d ust.2, może dotyczyć wyłącznie wskazanego w 
nim terminu emitenta i może polegać wyłącznie na określeniu go jako terminu następującego po 
terminie dotychczasowym. 
2. Emitent może dokonać zmiany, o której mowa w ust.1, najpóźniej do dnia wskazanego jako termin 
emitenta w żądaniu, którego dotyczy zmiana. 
3. Emitent może odwołać żądanie, o którym mowa w § 190d ust.2, najpóźniej w dniu wskazanym w 
tym żądaniu jako dzień, według stanu na który mają zostać przygotowane informacje o 
akcjonariuszach. 
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§ 190f 

1. W odpowiedziach na żądanie, o którym mowa w § 190d ust.2, przekazywanych Krajowemu 
Depozytowi uczestnicy bezpośredni zobowiązani są wskazać, poza innymi danymi ustalonymi zgodnie 
z art.3 ust.2 rozporządzenia wykonawczego 2018/1212: 
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 zarejestrowanych na poszczególnych takich kontach według stanu na ten 
dzień, 

2) adresy poczty elektronicznej właściwe do kontaktu z nimi w sprawach związanych z obsługą tego 
żądania. 

2. Weryfikacja zgodności stanów posiadania akcji ujawnionych w przekazanych Krajowemu 
Depozytowi odpowiedziach na żądanie emitenta, z ich stanami na kontach depozytowych i rachunkach 
zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, o której mowa w § 142d ust.4 Regulaminu, polega 
na sprawdzeniu zgodności wskazanego przez uczestnika w odpowiedzi na żądanie emitenta, 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. 
3. W przypadku, gdy wynik weryfikacji, o której mowa w ust.2, jest negatywny, przekazana przez 
uczestnika bezpośredniego odpowiedź na żądanie, o którym mowa w § 190d ust.2, podlega odrzuceniu 
i nie jest udostępniana emitentowi.   

 
§ 190g 

1. Informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich 
akcji, zgromadzone przez Krajowy Depozyt w związku z żądaniem, o którym mowa w 
§ 190d ust.2, a także sporządzone przez Krajowy Depozyt w odpowiedzi na takie żądanie na podstawie 
stanów rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt, są udostępniane 
emitentowi będącemu spółką giełdową poprzez dedykowaną aplikację zamieszczoną na stronie 
internetowej Krajowego Depozytu. W przypadku, o którym mowa w § 190f ust.3, informacje te 
pozwalają na identyfikację uczestnika bezpośredniego, którego odpowiedź na żądanie emitenta, 
podlegała odrzuceniu.  
2. Informacje, o których mowa w ust.1, są udostępniane w formacie ustalonym zgodnie z art.3 ust.2 
rozporządzenia wykonawczego 2018/1212. 
3. Informacje, o których mowa w ust.1, są udostępniane przez okres 30 dni kalendarzowych, przy czym 
w przypadku, o którym mowa w § 190h ust.1, termin ten liczy się od dnia udostępnienia emitentowi 
ostatniej informacji sporządzonej lub otrzymanej przez Krajowy Depozyt w związku ze złożonym przez 
emitenta żądaniem, o którym mowa w § 192h ust.1. 

 
§ 190h 

1. Emitent będący spółką giełdową może złożyć żądanie sprostowania niekompletnych lub 
nieprawidłowych informacji, o których mowa w § 190g ust.1, w terminie 30 dni kalendarzowych od 
dnia udostępnienia mu tych informacji przez Krajowy Depozyt. Do takiego żądania postanowienie 
§ 190d ust.1 zd. drugie stosuje się odpowiednio. 
2. Żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji powinno określać dane 
wymagające sprostowania, podmiot lub podmioty, od których pochodzą te dane, jak również termin 
nie krótszy, niż 10 dni, w którym odpowiedź na to żądanie powinna zostać przekazana. 
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3. Krajowy Depozyt przekazuje żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji 
uczestnikowi bezpośredniemu, albo innemu podmiotowi wskazanemu w tym żądaniu.   
4. W odpowiedzi na żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji, uczestnik 
bezpośredni sporządza ponownie pełną odpowiedź na żądanie emitenta, o którym mowa w § 190d 
ust.2, oraz przekazuje ją do Krajowego Depozytu w terminie wskazanym w żądaniu sprostowania. Do 
ponownej odpowiedzi postanowienia § 190f ust.1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio, jednakże: 
1) weryfikacja, o której mowa w § 190f ust.2, obejmuje wyłącznie sprawdzenie zgodności wskazanego 
w niej stanu konta podmiotowego prowadzonego w Krajowym Depozycie, ze stanem tego konta 
podmiotowego ustalonym przez Krajowy Depozyt, 
2) jeżeli wskazana w niej liczba akcji oznaczonych danym kodem 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, uczestnik ten przekazuje dodatkowo do Krajowego Depozytu 
wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności. 
5. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi informacje otrzymane albo sporządzone przez siebie w 
związku ze złożonym przez emitenta żądaniem sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych 
informacji, w następnym dniu roboczym po terminie, o którym mowa w ust.2, wskazanym przez 
emitenta w tym żądaniu.   
 

§ 190i 
1. W przypadku, gdy żądanie emitenta dotyczące udostępnienia mu informacji umożliwiających 
identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany 
dzień, nie zawiera dyspozycji jego dalszego przekazywania lub wskazuje inny podmiot, niż Krajowy 
Depozyt, jako upoważnionego odbiorcę tych informacji, postanowienia §§ 190d-190h stosuje się 
odpowiednio. 
2. Jeżeli żądanie emitenta nie zawiera dyspozycji jego dalszego przekazywania, oznacza to, że dotyczy 
ono wyłącznie udostępnienia emitentowi informacji o takich akcjonariuszach, którzy posiadają akcje 
oznaczone danym kodem zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w 
Krajowym Depozycie.”. 

§ 2 
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. 
2. Obsługa przez Krajowy Depozyt żądania dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających 
identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany 
dzień, złożonego przez emitenta będącego spółką giełdową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały, w zakresie, w jakim nie została przeprowadzona przed tym dniem, podlega przeprowadzeniu 
zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych w brzmieniu uwzględniającym zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. 
3. Jeżeli udostępnienie emitentowi będącemu spółką giełdową informacji umożliwiających 
identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany 
dzień, nastąpiło przed dniem wejścia w zycie niniejszej uchwały, terminy określone w § 190g ust.3 oraz 
w § 190h ust.1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w 
brzmieniu określonym w § 1 pkt 14 niniejszej uchwały, rozpoczynają bieg w dniu jej wejścia w życie. 
 
Maciej Trybuchowski    dr Paweł Górecki  Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
 
 


		2020-10-26T15:29:56+0100
	Michał Stępniewski


		2020-10-26T15:37:01+0100
	Maciej Trybuchowski


		2020-10-26T16:33:43+0100
	Sławomir Panasiuk


		2020-10-26T17:04:33+0100
	Paweł Górecki




