
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI  

DLA USŁUGI PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY 

 („TOiP”) 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Usługa prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy jest świadczona przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

(„DMBH”) na podstawie Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej przez DMBH z emitentem 

(„Spółka”) („Umowa”). 

2. Opłaty za czynności  DMBH naliczane są i pobierane w złotych polskich. 

3. Opłaty za wykonanie przez DMBH czynności wskazanych w TOiP dokonywane są poprzez wpłatę na rachunek 

pieniężny DMBH („Rachunek pieniężny DMBH”) wskazany przez DMBH w Umowie oraz podany do 

wiadomości Akcjonariuszy i Osób  uprawnionych na stronie internetowej DMBH. 

4. Za wniesienie opłaty uważa się stwierdzony przez DMBH wpływ środków na Rachunek pieniężny DMBH w 

kwocie właściwej dla wykonywanej przez DMBH czynności. 

§ 2 

1. Stawki opłat wskazane w TOiP mają charakter standardowy i mogą być negocjowane, gdy jest to wyraźnie 

zaznaczone w niniejszej TOiP, Umowie lub w Regulaminie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy („Regulamin”). 

2. Za czynności nieujęte w TOiP obowiązują stawki prowizji i opłat negocjowane.  

3. Opłaty negocjowane ustalane są każdorazowo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wniesienia opłaty za daną 

czynność i naliczane są według stawki ustalonej pomiędzy DMBH, a tym podmiotem. Prowizja negocjowana 

obowiązuje od następnego dnia roboczego po dniu zatwierdzenia stawki przez DMBH. 

4. W przypadku wygaśnięcia prowizji lub opłaty negocjowanej w ustalonym okresie i niezłożenia kolejnego 

wniosku o ustalenie prowizji lub opłaty negocjowanej stosuje się stawki standardowe określone w TOiP. 

5. Opłaty i prowizje odnoszące się do Rejestru Akcjonariuszy stosuje się odpowiednio w takiej samej stawce do 

czynności i dyspozycji wykonywanych w odniesieniu do rejestru innych instrumentów finansowych Spółki, 

prowadzonego przez DMBH na podstawie Umowy, chyba że zostało wyraźnie zaznaczone że dana opłata lub 

prowizja obowiązuje tylko w odniesieniu do danych instrumentów finansowych.  

§ 3 

1. DMBH ma prawo okresowo zawiesić pobieranie opłat i prowizji określonych w TOiP lub zmniejszyć ich 

wysokość, w szczególności w ramach prowadzonych przez DMBH akcji promocyjnych. 

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DMBH ma prawo zmniejszyć wysokość opłat i prowizji 

określonych w TOiP, zaniechać ich pobierania lub różnicowania wysokości opłat w przypadku świadczenia przez 

DMBH na rzecz podmiotu zobowiązanego do wniesienia opłaty za daną czynność innych usług maklerskich. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu opłaty podawana jest do 

wiadomości w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej DMBH oraz w Punkcie Obsługi 

Klientów. Treść informacji może być również przekazywana w formie właściwej do składania dyspozycji. 

§ 4 

1. W przypadku, gdy przewidują to obowiązujące przepisy prawa, do stawek opłat i prowizji, o których mowa w 

TOiP, zostanie doliczony odpowiedni podatek lub inna wymagana opłata, według stawki określonej w 

obowiązujących przepisach prawa.  

2. Opłaty i prowizje nie są naliczane w przypadku, gdy przepisy prawa określają obowiązek nieodpłatnego 

wykonania danej czynności lub dyspozycji.  

§ 5 

1. Pojęcia niezdefiniowane w TOiP pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 

2. Tryb i warunki zmiany TOiP określa Regulamin. 

 

II. OPŁATY I PROWIZJE DMBH   

§ 6 

1. Informacje i dokumenty dotyczące Rejestru Akcjonariuszy, sporządzane na zlecenie Spółki, Akcjonariusza lub 

innej Osoby uprawnionej, mogą być przekazywane w następującej formie:  

a) on-line: sporządzenie dokumentu / informacji samodzielnie przez odpowiednio Spółkę lub Akcjonariusza z 

wykorzystaniem dostępu przekazanego przez DMBH do systemu informatycznego, służącego do obsługi 

Rejestru Akcjonariuszy za pośrednictwem strony internetowej; 

b) e-mail: sporządzenie dokumentu / informacji przez DMBH oraz udostępnienie odpowiednio Spółce, 

Akcjonariuszowi lub innej Osobie  uprawnionej  poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na wskazany adres poczty elektronicznej oraz /lub na skrzynkę odbiorczą Spółki lub Akcjonariusza w 

systemie informatycznym, służącym do obsługi Rejestru Akcjonariuszy. DMBH przesyła 

dokument/informację w pliku pdf, word lub innym o podobnym charakterze umożliwiającym odczytanie 

danych; 

c) forma papierowa: sporządzenie dokumentu / informacji przez DMBH w formie wydruku papierowego oraz 

udostępnienie odpowiednio Spółce, Akcjonariuszowi lub innej Osobie  uprawnionej  poprzez  przesłanie za 

pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na wskazany adres korespondencyjny lub osobiście w 

Punkcie Obsługi Klientów.  
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NR. TYTUŁ OPŁATY  STAWKA OPŁATY 

1. 
Wydanie wyciągu z Rejestru Akcjonariuszy na określony 

dzień  

a) on-line: 0 zł  

b) e-mail: 30 zł 

c) forma papierowa: 50 zł  

2. Wydanie  historii z Rejestru Akcjonariuszy 

a) on-line: 0 zł 

b) e-mail: 50 zł 

c) forma papierowa: 100 zł* 

*opłata jest pobierana za każdy rozpoczęty 

rok kalendarzowy historii z Rejestru 

Akcjonariuszy  

3. 

Ustanowienie blokady, zastawu lub innego zabezpieczenia w 

Rejestrze Akcjonariuszy  

[opłata naliczana od wartości akcji wynikającej z umowy lub 

innej podstawy prawnej x ilość akcji;  w przypadku gdy 

wartość ta jest mniejsza niż wartość nominalna  - opłata 

naliczana jest od wart. nominalnej akcji  x ilość akcji] 

a) do 10 000 zł: 100 zł 

b) > 10 000 zł: 100 zł + 0,8% wartości 

akcji lub opłata negocjowana, nie 

więcej niż 1 500 zł  

4. Wystawienie świadectwa rejestrowego forma papierowa / elektroniczna: 50 zł 

5. 

Przeniesienie własności Akcji 

 [opłata naliczana od wartości akcji wynikającej z umowy lub 

innej podstawy prawnej x ilość akcji;  w przypadku gdy 

wartość ta jest mniejsza niż wartość nominalna  - opłata 

naliczana jest od wart. nominalnej akcji  x ilość akcji] 

 

a) do 10 000 zł: 100 zł 

b) > 10 000 zł: 100 zł + 0,8% wartości 

akcji lub opłata negocjowana, nie 

więcej niż 1 500 zł 

 

6. 
Przeniesienie własności Akcji w przypadku transakcji 

zawieranych za pośrednictwem DMBH  

opłata negocjowana 

7. 

Inne czynności w Rejestrze Akcjonariuszy, w szczególności: 

- wypłata świadczeń pieniężnych, w tym dywidendy (w 

PLN)  

- wpis Akcji nowej emisji do Rejestru Akcjonariuszy 

(łącznie z wpisem praw poboru, jeśli ma zastosowanie) 

- wpis do rejestru innych instrumentów Spółki    

opłata stała: 500 zł + opłata zmienna za 

każdego Akcjonariusza: 20 zł  

8. 
Obsługa innych zdarzeń korporacyjnych na Akcjach (takich 

jak: konwersja akcji, split, scalenie, umorzenie) 
opłata stała: 200 zł 

9. 

Przeniesienie Rejestru Akcjonariuszy do innego podmiotu 

[opłata naliczana od wartości emisyjnej akcji x ilość akcji; w 

przypadku gdy wartość ta jest mniejsza niż wartość nominalna  

- opłata naliczana jest od wart. nominalnej akcji  x ilość akcji] 

 

a) do 10 000 zł: 100 zł 

b) > 10 000 zł: 100 zł + 0,8% wartości 

akcji lub opłata negocjowana, nie 

więcej niż 12-krotność miesięcznej 

opłaty za prowadzenie Rejestru 

Akcjonariuszy, zgodnie z Umową  

10. 
Wykonanie dyspozycji zmiany danych osobowych  

/adresowych 
bez opłat  

11. 

Wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty w formie 

papierowej: 

- list zwykły (priorytetowy/ekonomiczny) 

- list polecony (priorytetowy/ekonomiczny) 

- poczta kurierska 

wg. kosztów wysyłki w zaokrągleniu w 

górę do pełnych złotych +15 zł 

 


