
Uczestnictwo Emitenta 
w KDPW 

Zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent

Podmiot będący emitentem papierów wartościowych, który zamierza rejestrować te papiery  

w depozycie, powinien zawrzeć z Krajowym Depozytem umowę  o uczestnictwo w typie emitent. 

Umowa jest zawierana na podstawie wniosku sporządzonego zgodnie z wzorem dostępnym 

na stronie internetowej KDPW. 

W sprawie zawarcia umowy Zarząd Krajowego Depozytu podejmuje uchwałę, która jest publiko-

wana na stronie internetowej. Umowa zawierana jest raz i daje emitentowi podstawę do składa-

nia wniosków o rejestrację kolejnych emisji papierów wartościowych. 



Wniosek w sprawie zawarcia umowy 
o uczestnictwo w typie emitent 

eFaktury

Kod LEI 

Emitent obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, który będzie rejestrować 

w depozycie papiery wartościowe za pośrednictwem agenta emisji, powinien dostarczyć do Kra-

jowego Depozytu upoważnienie dla tego agenta. Emitent może wskazać więcej niż jeden pod-

miot pełniący funkcję agenta emisji, może również odwołać upoważnienie dla agenta emisji.  

W sprawie ustanowienia agenta emisji lub jego odwołania emitent składa oświadczenie zgod-

nie z wzorem dostępnym na stronie internetowej KDPW. 

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo powinien zostać złożony w formie pisemnej 

(oryginał) na adres korespondencyjny KDPW albo elektronicznej (w postaci dokumentu opa-

trzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres kdpw@kdpw.pl.

Do wniosku w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo emitent załącza dokumenty wymagane 

regulacjami Krajowego Depozytu, wskazane również we wzorze wniosku. 

Istnieje możliwość przesyłania do emitenta faktur w formie elektronicznej. Taki sposób wysyłki 

gwarantuje w szczególności otrzymanie przez kontrahenta faktury niezwłocznie po jej wysta-

wieniu przez Krajowy Depozyt. Faktury elektroniczne wysyłane są mailem uwierzytelnionym 

certyfikowanym podpisem elektronicznym, w formie „pdf”. 

Oświadczenie o akceptacji stosowania efaktur można złożyć we wniosku w sprawie zawarcia 

umowy o uczestnictwo albo w dowolnym innym momencie, korzystając ze wzoru opublikowa-

nego na stronie internetowej KDPW. Wzór służy również do zmiany danych dot. przyjmowania 

efaktur.

Emitentem w Krajowym Depozycie może zostać wyłącznie podmiot, który posiada kod LEI - 

identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI można uzyskać w KDPW). 

Wymóg identyfikacji emitenta przy użyciu kodu LEI wprowadziły regulacje prawa UE – rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku 

papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów war-

tościowych (CSDR) oraz regulacyjnych standardów technicznych do CSDR. 
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Opłaty

Z tytułu uczestnictwa w typie emitent nie są pobierane żadne opłaty.

02.KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH


