
From: Rejestr Akcjonariuszy (NWAI) [mailto:rejestrakcjonariuszy@nwai.pl]  

Sent: Wednesday, November 24, 2021 9:44 AM 
To: sarr@sarr.com.pl 
Subject: Rejestr Akcjonariuszy - oferta dla dotychczasowych klientów Copernicus Securities 

  

Szanowni Państwo, 

W związku z informacją o planowanym zakończeniu działalności maklerskiej przez Copernicus Securities S.A. 

(dalej „Copernicus”), który prowadzi rejestr akcjonariuszy Państwa spółki, chcielibyśmy zaproponować 
kontynuację świadczenia tej usługi przez NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej „NWAI DM”). 

NWAI DM oraz Copernicus współpracują w celu maksymalnego usprawnienia migracji danych zawartych w 
rejestrze, w związku z czym otwarcie rejestru akcjonariuszy Państwa spółki przez NWAI powinno odbyć się w 

ciągu zaledwie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i przekazania wymaganych dokumentów i 
oświadczeń NWAI DM. 

Specjalnie dla Państwa proponujemy świadczenie tej usługi na preferencyjnych warunkach cenowych, tj. z 
rabatem 50% na pakiet: 

- w specjalnej cenie 99 zł miesięcznie (Pakiet brązowy - rekomendowany dla spółek o liczbie akcjonariuszy 
nieprzekraczającej 5); 

- w specjalnej cenie 249 zł miesięcznie (Pakiet złoty - rekomendowany dla spółek o liczbie akcjonariuszy od 6 
do 25); 

- w specjalnej cenie 499 zł miesięcznie (Pakiet platynowy - rekomendowany dla spółek o liczbie 
akcjonariuszy przekraczającej 25). 

Jednocześnie, w przypadku podpisania umowy z NWAI DM do końca grudnia 2021r., od dotychczasowych 
klientów Copernicus, NWAI DM nie będzie pobierał opłaty za świadczenie usługi prowadzenia rejestru do 
dnia 28.02.2022 r., oraz nie będzie pobierał opłat za otwarcie rejestru. 

Propozycję umowy oraz szczegółowe informacje dotyczące usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez 

NWAI DM znajdziecie Państwo na stronie: www.nwai.pl/cs. W celu zawarcia umowy należy uzupełnić ją 
danymi Państwa Spółki, wypełnić zamieszczony na ww. stronie formularz AML oraz przesłać oba dokumenty 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres ewidencja@nwai.pl. W przypadku braku 

możliwości podpisania umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym prosimy o kontakt – akceptujemy 
również umowy podpisane własnoręcznie, przy dodatkowym potwierdzeniu tożsamości osoby lub osób 
podpisujących np. przez ePUAP. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail ewidencja@nwai.pl oraz 
numerem telefonu 22 299 30 39 

Z poważaniem, 
NWAI Dom Maklerski SA 

tel. 22 299 30 39 
ewidencja@nwai.pl 
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