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Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje kompleksową usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie
z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw.
Trigon Dom Maklerski S.A. jest najstarszym niebankowym domem maklerskim w Polsce. Uczestniczył
w pierwszej sesji giełdowej w 1991 r. Od kilkudziesięciu lat świadczy usługi na rzecz emitentów, których
akcje nie znajdują się w publicznym obrocie, w szczególności w zakresie prowadzenia depozytu akcji,
prowadzenia ksiąg akcyjnych oraz obrotu akcjami, w tym realizacji wykupu akcji lub praw z akcji przez
inwestorów strategicznych i przymusowych wykupów akcji.
Trigon Dom Maklerski S.A. jest najstarszym niebankowym domem maklerskim w Polsce. Uczestniczył
w pierwszej sesji giełdowej w 1991 r. Od kilkudziesięciu lat świadczy usługi na rzecz emitentów, których
akcje nie znajdują się w publicznym obrocie. Do 1 marca 2021 r. świadczył usługi w zakresie prowadzenia
depozytu akcji, prowadzenia ksiąg akcyjnych, a obecnie w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy
oraz obrotu akcjami, w tym realizacji wykupu akcji lub praw z akcji przez inwestorów strategicznych
i przymusowych wykupów akcji.
Trigon Dom Maklerski S.A. w liczbach:
•

19,5 mld – kapitalizacja instrumentów rynku niepublicznego

•

750 emitentów na rynku niepublicznym (w tym 220 w rejestrze akcjonariuszy)

•

200 projektów prywatyzacyjnych

•

361 tysięcy obsłużonych klientów rynku niepublicznego

Z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenie związane z operacjami na rynku niepublicznym
wyrażamy przekonanie, że poziom świadczonych przez nas usług stanowić będzie gwarancję
prawidłowego prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca doprowadzi do pomyślnego osiągnięcia zakładanych przez
Państwa celów.
Z poważaniem,
Trigon Dom Maklerski S.A.
Non-Public Market Department

Nowe, wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r., przepisy Kodeksu spółek handlowych
stanowią, że akcje na okaziciela oraz imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,
które nie podlegają rejestracji w KDPW, mają mieć formę zapisu cyfrowego w rejestrze
akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy ustawy
utraciły swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji podlegają ujawnieniu w rejestrze
akcjonariuszy lub w KDPW. Emitenci akcji (spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne) są
zobowiązani do powierzenia prowadzenia rejestru akcjonariuszy uprawnionej instytucji, np. domowi
maklerskiemu.

Od 1 stycznia 2020 r. proces
przejścia na system rejestru
akcjonariuszy związany
jest z kilkoma ważnymi
obowiązkami Spółki,
z których najważniejsze to:

• udostępnienie od 1 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Spółki kanału komunikacji
z akcjonariuszami oraz zgłoszenie strony do Krajowego Rejestru Sądowego;

• wybór przez Walne Zgromadzenie Państwa Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
oraz zawarcie z tym podmiotem umowy na świadczenie usługi prowadzenia rejestru;

Specjaliści Trigon Domu Maklerskiego S.A. stworzyli autorski i innowacyjny system informatyczny
wraz z aplikacją, która umożliwia emitentom oraz akcjonariuszom szybki i bezpieczny dostęp
do informacji z rejestru akcjonariuszy, jak również pozwala na realizowanie w sposób praktyczny
i dogodny określonych formalności drogą elektroniczną. Interfejs aplikacji zaprojektowany
został z wykorzystaniem techniki responsywnej (RWD), co pozwala na jego efektywne używanie
w przeglądarce komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy smartfona. Nowoczesna aplikacja
stanowi funkcjonalny model komunikacji pomiędzy prowadzącym rejestr a akcjonariuszami
i emitentem.

Usługi realizowane przez
Trigon Dom Maklerski S.A.
w zakresie prowadzenia
rejestru akcjonariuszy:

• założenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych;
• dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w ksh w związku ze zmianą
stanu posiadania akcjonariuszy, ustanawianiem zabezpieczeń na akcjach, wykonywaniem
blokad i innych;

• udostępnianie informacji zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom;
• wydawanie świadectw rejestrowych;

• obsługa praw z papierów wartościowych w tym wypłata dywidendy (o ile statut emitenta
nie stanowi inaczej), wydawanie informacji z rejestru przed walnym zgromadzeniem;

• obsługa przymusowego wykupu akcji, konwersji akcji, podziału, zmiana wartości nominalnej;
• przetwarzanie i zabezpieczanie danych gromadzonych w ramach rejestru akcjonariuszy;
• wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami
ksh lub innymi przepisami prawa.

Niniejszy materiał został sporządzony w oparciu o stan prawny na dzień 30 marca 2021 r.

WYNAGRODZENIE

RODZAJE I STAWKI OPŁAT
1.

STAWKA

Opłata jednorazowa za utworzenie rejestru
akcjonariuszy

ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA OPŁAT

0 zł

opłata jednorazowa
opłata za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy
prowadzenia Rejestru (wg. liczby podmiotów w rejestrze
na pierwszy dzień danego miesiąca), faktura wystawiana po
rozpoczęciu miesiąca

180 zł – od 6 do 20

2.

Opłata za prowadzenie rejestru akcjonariuszy

3.

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

4.

Wydanie świadectwa rejestrowego

40 zł

za każde wydane świadectwo rejestrowe lub jego duplikat

5.

Wydanie zaświadczeń, dokumentów, potwierdzeń
na żądanie wnioskującego podmiotu innych niż
świadectwo rejestrowe

20 zł

za każdy dokument lub jego duplikat

500 zł

opłata wstępna

10 zł

za każdą zrealizowaną dyspozycję wypłaty

0 zł

za przelew krajowy

10 zł

za przelew zagraniczny (państwa członkowskie UE)

6.

Obsługa wypłaty dywidendy lub innych
zobowiązań pieniężnych emitenta względem
akcjonariuszy (za dany rok)

100 zł
10 zł za każdego
akcjonariusza, którego
operacja dotyczy, lecz nie
mniej niż 500 zł

7.

Operacje niestandardowe (konwersja akcji, podział,
zmiana wartości nominalnej, nowa emisja i in.)

8.

Wydanie historii operacji

50 zł

9.

Opłata za wysyłkę pocztową

10 zł

za przelew zagraniczny (państwa spoza UE)
opłata uzależniona od rodzaju procesu i liczby podmiotów,
ustalona ostatecznie w umowie lub negocjowana
indywidualnie
opłata za sporządzenie wyciągu z rejestru dla
wnioskującego podmiotu za każdy rok w formie
papierowej
za każdą przesyłkę wykonaną listem poleconym

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

Powyższe stawki wynagrodzenia nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami, o ile będzie należny.
W ramach opłaty za prowadzenie rejestru akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. 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,
zapewnienie komunikacji z Emitentem,
wydanie historii operacji za dany rok.

Emitent jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich opłat przedstawionych powyżej, w tym również opłat
za czynności inicjowane przez akcjonariuszy.
Opłaty mogą być uzależnione od szczególnych zapisów statutu Spółki mających wpływ na prowadzenie
rejestru oraz aktywność w rejestrze.
Do podmiotów, od których liczby zależą stawki wynagrodzenia, zalicza się akcjonariuszy i inne podmioty
wpisane w rejestrze.
Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji
za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.
Trigon Dom Maklerski S.A. zapewnia, że prowadzi rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej, zgodnie
z wymogami prawa, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność danych w rejestrze.

KONTAKT

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i wyrażamy gotowość podjęcia rozmów w celu
uzgodnienia warunków współpracy.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Trigon Dom Maklerski S.A.

Anna Maćkowska
anna.mackowska@trigon.pl

Biuro w Warszawie
Puławska 2, Plac Unii
02-566 Warszawa

Anna Boratyńska
anna.boratynska@trigon.pl

Biuro w Krakowie
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl
tel. 12 62 92 411

rejestr.akcjonariuszy.pl
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