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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, 
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł. 
 

 

Uchwała Nr 43/860/20 

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 
 
Na podstawie § 169 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:  

 
 

§ 1 
 

1. Wysokość opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 5.4. w 
części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik 
nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), pobieranej od uczestnika 
umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych za przeprowadzenie operacji 
asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, obniża się z 4000 zł do 1000 zł. 
2. Przez uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych rozumie się 
takiego uczestnika, który złożył Krajowemu Depozytowi pisemne oświadczenie o wyrażeniu przez niego 
zgody na przesyłanie mu przez Krajowy Depozyt faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w postaci 
elektronicznej, zgodnie ze wzorcem takiego oświadczenia opracowanym przez Krajowy Depozyt i 
zamieszczonym na jego stronie internetowej. 
 
 

§ 2 
 

Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa w § 1 ust.1, dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 
1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, obejmuje asymilacje certyfikatów inwestycyjnych 
dokonane w tym okresie i znajduje zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które w 
związku z oświadczeniem uczestnika, o którym mowa w § 1 ust.2, mogą mu zostać przesłane w postaci 
elektronicznej.  

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A. 
 
 
 
       Adrian Kalisz 
 


