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Uchwała Nr 76/893/20 

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
§ 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. 
zm.) dokonuje się następujących zmian: 
 
1/ w § 5: 
a/ ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, przekazywanie oświadczeń lub informacji w stosunkach 
pomiędzy Krajowym Depozytem a podmiotami ubiegającymi się o zawarcie umowy o uczestnictwo, a 
także w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami: 
1) w sprawie wyrażenia albo cofnięcia zgody, o której mowa w § 87 ust.2, 
2) w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 34 lub § 54,  
3) w sprawach dotyczących zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo, 
4) w ramach aktualizacji dokumentów złożonych przez uczestnika w celu zawarcia lub zmiany umowy 
o uczestnictwo,  
5) w sprawach dotyczących nałożenia środka dyscyplinującego lub porządkowego, oraz 
6) w ramach typu uczestnictwa – emitent 
- wymaga dostarczenia do adresata dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, 
sporządzonego co najmniej w zwykłej formie pisemnej lub w formie elektronicznej, albo jego 
uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu.”; 
 
b/ ust.6 otrzymuje brzmienie: 
„6. W stosunkach między Krajowym Depozytem a uczestnikami dopuszcza się przesłanie dokumentu 
zawierającego treść oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 pkt 1, 
niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w ust.4. Jednakże na podstawie takiego 
dokumentu podejmuje się jedynie czynności niecierpiące zwłoki, z zastrzeżeniem ust.5 pkt 2. Nie 
podejmuje się żadnych czynności w wypadku, gdy dokument taki uległ zniekształceniu w stopniu 
uniemożliwiającym ustalenie jego treści lub gdy jego autentyczność budzi wątpliwości.”; 
 
2/ w § 24: 
a/ ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik: 
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a) prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub 
w ramach pierwszej oferty publicznej, albo 
b) dokonuje zapisów, o których mowa w art. 4 ust.2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych, albo 
c) prowadzi rejestr, o którym mowa w art.6 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo  
d) utworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust.4 
pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo 
e) prowadzi rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 6a ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, 
-  w związku z czym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;”; 
 
b/ ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik: 
a) prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub 
w ramach pierwszej oferty publicznej, albo  
b) dokonuje zapisów, o których mowa w art. 4 ust.2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych, albo  
c) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo  
d) utworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust.4 
pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo 
e) prowadzi rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 6a ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, 
- w związku z czym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;”;  
 
3/ w § 47 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rozpatrując wniosek Krajowy Depozyt bierze pod uwagę to, czy wniosek i załączone do niego 
dokumenty spełniają warunki formalne określone w postanowieniach regulaminu. W uzasadnionym 
przypadku Krajowy Depozyt może zaakceptować dokument niespełniający wymogów formalnych 
wynikających z § 5 ust.3-5 lub z § 6.”; 
 
4/ § 90 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 90 

 
1. W przypadku, gdy rozrachunek transakcji dokonywany jest na podstawie zleceń rozrachunku 
wprowadzonych do systemu depozytowego przez uczestników będących jego stronami i zawierających 
dyspozycje jego przeprowadzenia w zakresie świadczenia pieniężnego, a wskazane w tych zleceniach 
wartości tego świadczenia nie są tożsame, zlecenia te uznaje się za zgodne, jeżeli różnica pomiędzy 
wskazanymi w nich wartościami świadczenia pieniężnego nie przekracza: 
1) w przypadku rozrachunku transakcji o wartości niższej lub równej 100.000 EUR – 2 EUR, albo 
2) w przypadku rozrachunku transakcji o wartości powyżej 100.000 EUR - 25 EUR, 
- (limit tolerancji). 
2. Jeżeli transakcja podlega rozrachunkowi w złotych, przeliczenie wartości, o których mowa w ust.1 
pkt 1 i 2, na złote następuje według oficjalnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank 
Centralny i aktualnego na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym w systemie depozytowym 
ustalona została zgodność zleceń rozrachunku dotyczących tej transakcji. 
3. Rozrachunek z limitem tolerancji jest przeprowadzany bez względu na to, czy jego strony wyraziły 
zgodę na jego zastosowanie w zleceniach rozrachunku.  
4. Rozrachunek z limitem tolerancji jest przeprowadzany według wartości świadczenia pieniężnego 
wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez stronę, która w ramach tego rozrachunku ma 
dostarczyć papiery wartościowe drugiej jego stronie, a w przypadku transakcji, o których mowa w § 87 
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ust.1 pkt 4 - według wartości świadczenia pieniężnego wskazanej w zleceniu rozrachunku 
dostarczonym przez BondSpot S.A.”; 
 
 
 
5/ w § 92: 
a/ ust.5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 87 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5 albo 6, a także zlecenie 
rozrachunku, o którym mowa w § 87 ust.1 pkt 4, wprowadzone przez BondSpot S.A., nie może zostać 
jednostronnie odwołane przez uczestnika bezpośredniego będącego stroną wskazanego w nim 
rozrachunku, ani przez jakikolwiek inny podmiot, z zastrzeżeniem ust.6, od momentu jego 
wprowadzenia do systemu depozytowego. 
6. Z zastrzeżeniem ust.6a, zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 87 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 albo 7, a 
także zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 87 ust.1 pkt 4, wprowadzone przez BondSpot S.A., 
może zostać odwołane jedynie na podstawie oświadczenia podmiotu, który wprowadził je do systemu 
depozytowego, albo na podstawie zgodnych oświadczeń uczestników bezpośrednich będących 
stronami wskazanego w nim rozrachunku, o ile takie oświadczenie lub oświadczenia zostaną 
przekazane Krajowemu Depozytowi: 
1) w razie skierowania zlecenia rozrachunku do systemu wielosesyjnego – do chwili rozpoczęcia sesji 
rozrachunkowej, w ramach której Krajowy Depozyt może przystąpić do jego realizacji; jeżeli jednak w 
ramach tej sesji rozrachunkowej zlecenie takie nie zostało zrealizowane, wówczas odwołanie 
dokonane po jej rozpoczęciu uznaje się za skuteczne, 
2) w razie skierowania zlecenia rozrachunku do systemu rozrachunku w czasie rzeczywistym – do chwili 
jego realizacji.”; 
 
b/ po ust.6 dodaje się ust.6a w brzmieniu: 
„6a. Zlecenie rozrachunku o którym mowa w § 87 ust.1 pkt 1, 2 albo 3, dotyczące transakcji, której 
rozliczenie zabezpieczone jest funduszem rozliczeniowym prowadzonym przez uczestnika, który 
wprowadził to zlecenie do systemu depozytowego, może zostać odwołane wyłącznie przez tego 
uczestnika.”; 
 
6/ w § 102 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie 
„6. Zarząd Krajowego Depozytu określa w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych transakcje, które mogą podlegać rozrachunkowi w częściach. 
7. Rozrachunek transakcji w częściach jest dokonywany w systemie wielosesyjnym, a w przypadku, o 
którym mowa w ust.1 pkt 1 – także w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.”; 
 
7/ tytuł Działu V otrzymuje brzmienie: „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli 
papierów wartościowych, usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz z obsługą głosowań 
przeprowadzanych w ramach organów spółek, a także usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy”; 
 
8/ w § 142: 
a/  ust.1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. Na podstawie, odpowiednio, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu albo dokumentów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, wystawionych w związku z walnym zgromadzeniem spółki z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej odbywającym się w danym terminie, uczestnicy prowadzący rachunki 
papierów wartościowych oraz uczestnicy będący posiadaczami rachunków zbiorczych prowadzonych 
w Krajowym Depozycie sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji do uczestnictwa w tym walnym 
zgromadzeniu oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, zawierające 
następujące informacje dotyczące poszczególnych osób wskazanych w tych wykazach oraz 
wystawionych im zaświadczeń albo dokumentów:  
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1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, ze 
wskazaniem rodzaju przysługującego mu prawa do akcji, 
2) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, 
3) kod akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
4) liczbę akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,   
5) numer imiennego zaświadczenia albo dokumentu, o którym mowa w art.10a ust.1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, wystawionego uprawnionemu z akcji, zastawnikowi albo użytkownikowi, 
6) informacje dodatkowe umożliwiające emitentowi ustalenie ewentualnych ograniczeń w 
wykonywaniu przez uprawnionego prawa głosu z akcji, a w szczególności wzmiankę wskazującą, komu 
przysługuje prawo głosu z akcji, a także, w przypadku współwłasności akcji, wskazanie formy tej 
współwłasności oraz pozostałych współuprawnionych. 
2. Wykaz osób uprawnionych z akcji do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz zastawników i 
użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, sporządzany zgodnie z art.10a ust.2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi przez posiadacza rachunku zbiorczego prowadzonego przez uczestnika, 
powinien zawierać informacje, o których mowa w ust.1, a ponadto informację wskazującą firmę 
(nazwę) i adres tego posiadacza. 
3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 2, są przesyłane do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej, 
zgodnie z porozumieniami uznającymi skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji 
w postaci elektronicznej zawartymi z Krajowym Depozytem, w terminie wskazanym w art. 406 ³ § 5 
kodeksu spółek handlowych. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, jest przesyłany do Krajowego Depozytu 
za pośrednictwem uczestnika prowadzącego rachunek zbiorczy dla podmiotu, który go sporządził.”; 
 
b/ ust.4-8 otrzymują brzmienie: 
„4. Zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu odbywającym 
się w danym terminie oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, sporządzany 
jest w postaci elektronicznej na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem 
imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu wystawionych przez 
Krajowy Depozyt. 
5. Z zastrzeżeniem ust.6, zbiorczy wykaz, o którym mowa w ust.4, zawiera następujące informacje 
dotyczące poszczególnych osób uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym 
przysługuje prawo głosu, wystawionych im imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu albo dokumentów, o których mowa w art.10a ust.1 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, oraz wystawców tych zaświadczeń albo dokumentów: 
1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika ze 
wskazaniem rodzaju przysługującego mu prawa do akcji, 
2) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, 
3) kod akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
4) liczbę akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,   
5) numer imiennego zaświadczenia albo dokumentu, o którym mowa w art.10a ust.1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, wystawionego uprawnionemu z akcji, zastawnikowi albo użytkownikowi, 
6) informacje dodatkowe umożliwiające emitentowi ustalenie ewentualnych ograniczeń w 
wykonywaniu przez uprawnionego prawa głosu z akcji, a w szczególności wzmiankę wskazującą, komu 
przysługuje prawo głosu z akcji, a także, w przypadku współwłasności akcji, wskazanie formy tej 
współwłasności oraz pozostałych współuprawnionych,  
7) firmę (nazwę) i adres uczestnika będącego wystawcą zaświadczenia albo dokumentu, o którym 
mowa w art. 10a ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
6. W zakresie, w jakim zbiorczy wykaz, o którym mowa w ust.4, jest sporządzany na podstawie 
wykazów, o których mowa w ust. 2, zawiera on informacje, o których mowa w ust.5 pkt 1–6, a ponadto 
informacje określające firmę (nazwę) i adres posiadacza rachunku zbiorczego, który sporządził wykaz, 
o którym mowa w ust.2, wskazujący danego uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, a 
także firmę (nazwę) i adres uczestnika prowadzącego ten rachunek zbiorczy. 
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7. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz, o którym w ust.4, w terminie określonym 
w art. 406³ § 6 zd. pierwsze kodeksu spółek handlowych, poprzez dedykowaną aplikację na stronie 
internetowej Krajowego Depozytu. Udostępnienie następuje z zastosowaniem środków określonych w 
uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, zabezpieczających dane zawarte w zbiorczym wykazie przed 
dostępem ze strony osób nieupoważnionych przez emitenta oraz w sposób pozwalający na ustalenie 
przez emitenta terminu walnego zgromadzenia, którego dotyczy udostępniany mu zbiorczy wykaz. 
8. W przypadku, o którym mowa w art. 406 ³ § 6 zd. drugie kodeksu spółek handlowych, wydanie 
emitentowi zbiorczego wykazu, o którym mowa w ust.4, następuje w postaci dokumentu 
sporządzonego na piśmie, w lokalu siedziby Krajowego Depozytu i w terminie określonym w tym 
przepisie.”; 
 
9/ § 142a otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 142a 
 

1. Emitent akcji rejestrowanych w depozycie, będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub spółką giełdową z siedzibą poza tym terytorium, który dopuszcza udział uprawnionych w 
walnym zgromadzeniu odbywającym się w danym terminie, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, może wykorzystać do przeprowadzenia głosowania zdalnego na tym walnym 
zgromadzeniu dedykowany system informatyczny Krajowego Depozytu, udostępniany poprzez 
aplikację zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu. 
2. System informatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia w szczególności: 
1) weryfikację tożsamości osób uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym 
przysługuje prawo głosu, wskazanych w zbiorczym wykazie, o którym mowa w § 142 ust.4, albo w 
zawiadomieniach, o których mowa w § 142b ust.1, 2 i 3, lub ich pełnomocników oddających głosy na 
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przeprowadzaną z 
zastosowaniem metod określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, 
2) komunikację elektroniczną pomiędzy uprawnionym do wykonywania prawa głosu lub jego 
pełnomocnikiem, a emitentem, w zakresie określonym w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, 
3) możliwość oddawania głosów przez uprawnionych lub ich pełnomocników za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przed oraz w trakcie walnego zgromadzenia, 
4) potwierdzenie otrzymania przez emitenta głosu oddanego przez uprawnionego przy wykorzystaniu 
tego systemu, 
5) utrwalenie przebiegu głosowania przeprowadzonego z wykorzystaniem tego systemu. 
3. W przypadku, gdy emitent dopuszcza możliwość głosowania na danym walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, uczestnik, w wykazie, o którym 
mowa w § 142 ust. 1 lub 2 albo w zawiadomieniu, o którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3, wskazuje 
dodatkowo, na podstawie dyspozycji osoby wskazanej w tym wykazie albo zawiadomieniu, której 
przysługuje prawo głosu i która wyraziła zainteresowanie udziałem w głosowaniu na tym walnym 
zgromadzeniu z wykorzystaniem tego systemu, następujące informacje: 
1) wskazanie, czy osoba ta jest osobą fizyczną, czy też podmiotem niebędącym osobą fizyczną, 
2) adres poczty elektronicznej tej osoby. 
4. Emitent korzystający z systemu informatycznego, o którym mowa w ust.1, akceptuje zasady 
dokonywania weryfikacji tożsamości osób uprawnionych z akcji do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, oraz ich 
pełnomocników, oddających głosy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, określone w 
Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Ryzyka z tym 
związane obciążają wyłącznie emitenta.”; 
 
10/ w § 142b ust.6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Jeżeli zawiadomienia, o których mowa w ust.1-3, dotyczą udziału w walnym zgromadzeniu  spółki 
giełdowej z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej emitentem akcji, dla których 



 

6 
 

Krajowy Depozyt pełni rolę depozytu macierzystego emitenta, Krajowy Depozyt udostępnia jej 
informacje zawarte w tych zawiadomieniach poprzez dedykowaną aplikację na stronie internetowej 
Krajowego Depozytu, w terminach wskazanych przez tę spółkę w informacji o zwołaniu walnego 
zgromadzenia, o której mowa w § 141a.”; 
 
 
11/ § 142c otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 142c 
 

1. Emitent akcji rejestrowanych w depozycie, będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub spółką giełdową z siedzibą poza tym terytorium, może za pośrednictwem Krajowego 
Depozytu przesłać danemu akcjonariuszowi, zastawnikowi albo użytkownikowi akcji, bądź jego 
pełnomocnikowi, potwierdzenie, że jego głosy oddane na walnym zgromadzeniu zostały prawidłowo 
zarejestrowane i policzone, o którym mowa w art. 7 ust.2 rozporządzenia wykonawczego 2018/1212.  
2. W razie otrzymania od emitenta potwierdzenia, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt 
przekazuje je, odpowiednio: 
1) uczestnikowi bezpośredniemu, który wskazał danego akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika 
akcji w wykazie, o którym mowa w § 142 ust.1 albo w zawiadomieniu, o którym mowa w § 142b ust.1, 
albo 
2) uczestnikowi bezpośredniemu, który przekazał do Krajowego Depozytu, wykaz, o którym mowa w 
§ 142 ust.2 albo zawiadomienie, o którym mowa w § 142b ust.2, obejmujące danego akcjonariusza, 
zastawnika albo użytkownika akcji, albo 
3) uczestnikowi bezpośredniemu będącemu akcjonariuszem, zastawnikiem albo użytkownikiem akcji, 
bądź też pełnomocnikiem, do którego kierowane jest potwierdzenie.”; 
 
12/ w Dziale V po § 142d dodaje się § 142e w brzmieniu: 
 

„§ 142e 
 

1. Emitent akcji rejestrowanych w depozycie, będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, który dopuszcza podejmowanie uchwał przez organ zarządzający lub nadzorczy przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może wykorzystać do 
przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu lub poza posiedzeniem takiego organu, dedykowany 
system informatyczny Krajowego Depozytu, udostępniany poprzez aplikację na stronie internetowej 
Krajowego Depozytu.  
2. System, o którym mowa w ust. 1, zapewnia w szczególności: 
1) możliwość oddawania głosów przez członków danego organu za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 
2) utrwalenie przebiegu głosowania przeprowadzonego z wykorzystaniem tego systemu. 
3. Emitent korzystający z systemu, o którym mowa w ust.1, akceptuje zasady dotyczące 
przeprowadzania głosowań zdalnych oraz sposób uwierzytelniania osób korzystających z tego systemu, 
określone w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Ryzyka 
z tym związane obciążają wyłącznie emitenta. 
4. Emitent korzystający z systemu, o którym mowa w ust.1, samodzielnie ustala zasady weryfikacji 
tożsamości osób uprawnionych do głosowania.”; 
 
13/ w § 148 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Na żądanie uczestnika bezpośredniego uprawnionego z akcji zapisanych na prowadzonym dla niego 
rachunku papierów wartościowych, bądź na żądanie zastawnika lub użytkownika tych akcji, zgłoszone 
zgodnie z art.406 ³ § 1 kodeksu spółek handlowych, Krajowy Depozyt wystawia imienne zaświadczenie 
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”; 



 

7 
 

 
 
 
 
 
14/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów 
płatniczych”, w pkt 5 „Opłaty z tytułu obsługi innych operacji” dodaje się ppkt 5.8. w brzmieniu: 
 

 Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 
„5.8. Opłata za wykorzystanie przez emitenta systemu 

informatycznego, o którym mowa w § 142e ust.1, 
do przeprowadzenia jednego lub więcej głosowań 
w ramach organu zarządzającego lub organu 
nadzorczego --- 1 500 zł 

Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana 
niezależnie od liczby głosowań przeprowadzonych 
w danym miesiącu kalendarzowym z 
wykorzystaniem systemu informatycznego, o 
którym mowa w § 142e ust.1.”. 

 
 

§ 2 
 
1. Z zastrzeżeniem ust.2 i 3, uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 marca 2021 r. 
2. Postanowienia § 1 pkt 4-6 wchodzą w życie w terminie określonym w uchwale Zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przypadającym nie wcześniej niż niż w dniu wejścia w życie 
uchwały oraz nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2021 r. 
3. Postanowienia § 1 pkt 12 i 14 wchodzą w życie w terminie określonym w uchwale Zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przypadającym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie 
uchwały. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A. 
 
 
       
 

Adrian Kalisz 
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