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REJESTR AKCJONARIUSZY | NOWY OBOWIĄZEK
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•

Nowelizacje Kodeksu Spółek Handlowych z drugiej połowy 2019 r. nakładają:
• obowiązek dematerializacji (nie mogą posiadać formy dokumentu) wszystkich akcji,
wszystkich spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych (nowa
forma prawna) i w konsekwencji,
• obowiązek wdrożenia i zlecenia uprawnionemu, zewnętrznemu podmiotowi prowadzenia Rejestru
Akcjonariuszy Spółki (RAS) lub prowadzenia depozytu akcji (wyłącznie przez KDPW)

•

Prowadzenie RAS powierzono wyłącznie podmiotom uprawnionym, podlegającym nadzorowi KNF, tj.:
• domom maklerskim,
• bankom powierniczym, oraz
• notariuszom (tylko dla prostych spółek akcyjnych)

•

Graniczny termin na wprowadzenie RAS to 1 marca 2021 r. Tego dnia wygaśnie moc obowiązująca
dokumentów wszystkich akcji wydanych przez spółki w tej formie.
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REJESTR AKCJONARIUSZY | CELE I SKUTKI

•

DLA AKCJONARIUSZY
Wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem
obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela
Redukcja ryzyka związanego ze skutkami utraty akcji w formie dokumentu
Redukcja ryzyka związanego z powstaniem ewentualnych błędów przy przenoszeniu praw z akcji

•

DLA SPÓŁKI
Wyeliminowanie kosztów związanych z koniecznością druku, przechowywania i przenoszenia akcji w
formie dokumentu
Redukcja ryzyka związanego z powstaniem ewentualnych błędów przy przenoszeniu praw z akcji
Obciążenie Spółki nowym obowiązkiem
Zwiększenie kosztów funkcjonowania Spółki o koszty prowadzenia RAS

•

DLA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, zwłaszcza praniu pieniędzy - organy podatkowe zyskają
możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o akcjonariuszach
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REJESTR AKCJONARIUSZY | GŁÓWNE CECHY
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•

RAS jest obligatoryjny
Sankcja: grzywna do 20 tys. zł dla zarządu w przypadku niepodpisania umowy o prowadzenie RAS

•
•
•
•
•

Każdy właściciel akcji musi zostać ujawniony w RAS

•

Wpis w RAS jest dokonywany na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny. Osoba żądająca
wpisu przedkłada prowadzącemu rejestr dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu

•
•

Podmiot prowadzący RAS bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu

Za akcjonariusza uważa się tylko osobę, która jest wpisana do RAS
RAS jest jawny dla spółki i jej akcjonariuszy. Mają do niego dostęp także instytucje państwowe
Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący RAS udostępnia z niego dane
RAS zawiera m.in.: wartość nominalną, serię i numer akcji, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z
akcji, nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres zamieszkania lub siedziby, adres do doręczeń,
adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)

Podmiot prowadzący RAS dokonuje wpisu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia
otrzymania żądania
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REJESTR AKCJONARIUSZY | GŁÓWNE CECHY, CD
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•

Na żądanie akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z
akcji, podmiot prowadzący RAS wystawia imienne świadectwo rejestrowe (odpowiednik świadectwa
depozytowego)

•

Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane
wyłącznie na podstawie zapisów w RAS

•

Nabycie akcji albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania
odpowiedniego wpisu w RAS. Wpis ma charakter konstytutywny (samo zawarcie umowy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa lub ustanowieniem ograniczenia)

•

Za pośrednictwem podmiotu prowadzącego RAS spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec
akcjonariuszy chyba, że statut spółki stanowi inaczej

•

Podmiot prowadzący RAS na wniosek spółki przekazuje jej listę akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki

•

RAS pozwala na ustalenie osób uprawnionych do objęcia akcji nowej emisji z prawem poboru oraz na
zaksięgowanie odpowiedniej ilości praw poboru
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REJESTR AKCJONARIUSZY | CENNIK (DOT. SPÓŁKI)

Dom Maklerski BDM proponuje we współpracy z partnerami prawnymi kompleksowe usługi
przygotowania spółki do wprowadzanych zmian oraz usługi prowadzenia RAS*

Otwarcie RAS i jego aktualizacja na wniosek spółki
• 0 zł netto

Opłaty okresowe
• 2.500 zł netto – w przypadku jednorazowej płatności za 12 miesięcy z góry
Opłata obejmuje czynności związane z prowadzeniem RAS

Opłaty dodatkowe
• 1.000 zł netto plus 10 zł za każdego akcjonariusza, którego będzie dotyczyć operacja:
• obsługa wypłaty dywidendy lub innych pożytków z akcji
• połączenie spółek, podział spółki
• unieważnienie części akcji, podziału lub scalenia akcji
• zamiana akcji imiennych na okaziciela, zamiana akcji na okaziciela na imienne
• rejestracja nowej emisji lub kolejnych odcinków zbiorowych
• 100 zł za każdy przelew zagraniczny
• Oferujemy współpracę i bezpłatną pomoc na każdym etapie wdrażania usługi
* Powyższy cennik nie obejmuje ewentualnego wynagrodzenia partnerów prawnych
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REJESTR AKCJONARIUSZY | CENNIK (DOT. AKCJONARIUSZY)

0,49% wartości transakcji, nie mniej Przeniesienie własności akcji, w szczególności na
niż 50 zł i nie więcej niż 1000 zł podstawie umowy cywilno-prawnej.
0,19% przedmiotu blokady, nie
więcej niż 1000 zł Blokada akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności
Przeniesienie własności akcji w wyniku postępowania
spadkowego
Wydanie odpisu z RAS w formie elektronicznej
• 50 zł

Wydanie imiennego świadectwa rejestrowego akcji
Wystawienie duplikatu dokumentu
Wydanie zaświadczeń, zestawień i innych dokumentów
Przelew środków pieniężnych
egzekucyjnego

na

żądanie

organu

• 10 zł od strony, nie mniej niż 50 Wydanie odpisu z RAS w formie papierowej
zł, nie więcej niż 500 zł

* Wszystkie opłaty są opłatami brutto, tj. obejmują obowiązujące stawki podatku VAT
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DOM MAKLERSKI BDM | DOŚWIADCZENIE
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•

Działamy na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jesteśmy podmiotem działającym na podstawie
zezwoleń KNF

•

Mamy ugruntowaną pozycję rynkową, stabilny akcjonariat i solidne fundamenty kapitałowe
• Jesteśmy jednym z nielicznych niezależnych domów maklerskich (nie należymy do żadnej z
grup bankowych),
• Większościowy pakiet akcji posiada Zarząd, Rada Nadzorcza i kluczowi pracownicy,
• Kapitały własne na poziomie ponad 45 mln zł,
• Stanowimy doświadczony zespół blisko 120 osób, zdolnych kreować zaawansowane
rozwiązania inwestycyjne i przygotowanych do kompetentnej i kompleksowej obsługi klienta
• Oferujemy pełną paletę usług, zawierającą zarówno propozycje dla inwestorów
poszukujących kapitału, jak i dla tych którzy chcą go efektywnie pomnażać,
• Posiadamy 10 punktów obsługi klienta na terenie Polski

•

Prowadzimy depozyty akcji nieprzerwanie od ponad 20 lat. Świadczymy tę usługę dla ponad
150 podmiotów. Mamy doświadczenie w obsłudze spółek mających nawet 70 tys.
akcjonariuszy. Dysponujemy nowoczesnym systemem informatycznym. Nasi pracownicy
wykorzystają swoje doświadczenie, żeby sprawnie przeprowadzić proces dematerializacji
akcji
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DOM MAKLERSKI BDM | KONTAKT

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dom Maklerski BDM S.A.
Wydział Obsługi Spółek Niepublicznych
Jacek Sewera – 33 81 28 459, 502 092 173
e-mail: rejestr@bdm.pl
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