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REJESTR AKCJONARIUSZY 

 

Emitent: ELEKTRIM S.A.   

Trigon Dom Maklerski S.A. w przypadku zawarcia z Emitentem umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, 

zgodnie ze stanowiskiem Regulatorów Rynku* wszystkie prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rejestru 

akcjonariuszy pobiera tylko od Emitenta. 

 

Tabela R1 – Tabela prowizji i opłat z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji związanych 

z prowadzeniem Rejestru pobieranych od Emitenta. 

 
Powyższe stawki wynagrodzenia nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny. 

 

 

 

 

RODZAJE I STAWKI OPŁAT STAWKA ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA OPŁAT 

1. Opłata jednorazowa za utworzenie rejestru 

akcjonariuszy  
0 zł opłata jednorazowa 

2. Opłata za prowadzenie rejestru akcjonariuszy 10.000 zł 

opłata za każdy kwartał kalendarzowy prowadzenia Rejestru, 

faktura elektroniczna wystawiana po rozpoczęciu kwartału 

kalendarzowego 

3. Opłata za wpis w rejestrze w związku ze 

zmianą stanu posiadania, ustanawianiem 

zabezpieczeń na akcjach, wykonywaniem 

blokad i in. 

  --- 
za każdą zmianę w Rejestrze; czynność w ramach opłaty za 

prowadzenie Rejestru 

4. Wydanie świadectwa rejestrowego  --- 
za każde wydane Świadectwo Rejestrowe lub jego duplikat; 

czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru 

5. Wydanie zaświadczeń, dokumentów, 

potwierdzeń na żądanie wnioskującego 

podmiotu innych niż świadectwo rejestrowe 

--- 
za każdy dokument lub jego duplikat; czynność w ramach opłaty 

za prowadzenie Rejestru 

6. Obsługa wypłaty dywidendy lub innych 

zobowiązań pieniężnych emitenta względem 

akcjonariuszy (za dany rok) 

--- obsługa w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru 

7. Operacje niestandardowe (konwersja akcji, 

podział, zmiana wartości nominalnej, nowa 

emisja i in.) 

--- obsługa w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru 

8. Wydanie historii operacji --- czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru 

9. Opłata za wysyłkę pocztową --- czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru 

10. Opłaty na rzecz systemu rekompensat 

odprowadzane w związku z prowadzeniem 

rejestru 

  

jeżeli będą miały zastosowanie – w wysokości zależnej od 

właściwych przepisów prawa lub innych regulacji organów 

państwowych lub innych instytucji 

11. Inne opłaty ponoszone na rzecz KNF, KDPW, 

innych instytucji lub organów państwowych 

ściśle związane z prowadzeniem rejestru 

akcjonariuszy 

  

jeżeli będą miały zastosowanie – w wysokości  zależnej od 

właściwych przepisów prawa lub innych regulacji organów 

państwowych lub innych instytucji  
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W ramach opłaty za prowadzenie rejestru akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. oraz poprzez dedykowaną 

aplikację zapewni dostęp online do rejestru i umożliwi: 

Emitentowi: 

 

• wgląd do rejestru (bezpieczny dostęp on-line 24/7), 

• wydawanie informacji z rejestru na wskazany dzień, 

• wydawanie listy uprawnionych na walne zgromadzenie, 

• wydawanie struktury akcjonariatu spółki, 

• wydawanie historii zmian w rejestrze, 

• powiadamianie o wykonaniu wpisu w rejestrze akcjonariuszy, 

• wprowadzanie do rejestru informacji o zdarzeniach korporacyjnych, 

• zapewnienie komunikacji z akcjonariuszami. 

 

Akcjonariuszowi: 

 

• wgląd do rejestru (bezpieczny dostęp on-line 24/7), 

• wydawanie informacji o stanie posiadania, 

• wydawanie informacji z rejestru na wskazany dzień, 

• powiadamianie podmiotu o zamiarze wykreślenia z rejestru, 

• zawiadamianie podmiotu o dokonanym wpisie, 

• wydanie historii operacji za dany rok, 

• zapewnienie komunikacji z Emitentem. 

 

W przypadku, gdy wskutek zmiany przepisów prawa lub innych wiążących Dom Maklerski regulacji zewnętrznych, 

stanowisk Regulatorów Rynku* lub z uwagi na decyzję, stanowisko lub inny dokument pochodzący od organów władzy, 

Dom Maklerski będzie mógł pobierać opłaty i prowizje przewidziane w Tabeli R2 od podmiotów innych niż Emitent 

 

Tabela R2 – Tabela prowizji i opłat z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji związanych 

z prowadzeniem Rejestru, pobieranych od podmiotów innych niż Emitent (Akcjonariuszy, Zastawników, 

Użytkowników, ect.) 

Lp. RODZAJE I STAWKI OPŁAT STAWKA ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA OPŁAT 

1 

Opłata za wpis w Rejestrze w związku ze zmianą stanu 

posiadania, ustanawianiem zabezpieczeń na Akcjach, 

wykonywaniem blokad i in. 

50 zł za każdą zmianę w Rejestrze  

2 Wydanie Świadectwa Rejestrowego 40 zł za każde wydane Świadectwo Rejestrowe lub jego duplikat  

3 
Wydanie zaświadczeń, dokumentów, potwierdzeń na żądanie 

wnioskującego podmiotu innych niż świadectwo rejestrowe 
20 zł za każdy dokument lub jego duplikat 

4 Wydanie historii operacji 50 zł 
opłata za sporządzenie wyciągu z Rejestru dla 

wnioskującego podmiotu za każdy rok  

5 Opłata za wysyłkę pocztową 10 zł za każdą przesyłkę wykonaną listem poleconym 

Powyższe stawki wynagrodzenia nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny. 

 

*Regulator Rynku – oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub inny organ administracji publicznej zastępujący powyżej wskazane 

w przyszłości lub uzupełniający ich kompetencję 


