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Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

w Domu Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna  

 

 

Rozdział 1. /Postanowienia ogólne/ 

 

§ 1.  

1. Niniejszy „Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy w Domu Maklerskim 

Banku BPS Spółka Akcyjna” (dalej zwany Regulamin RA) określa szczególne zasady 

działalności spółki Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej zwany Domem Maklerskim) w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. 

2. Regulamin RA stanowi integralną część Umowy prowadzenia rejestru akcjonariuszy (dalej 

zwaną Umowa RA). 

3. Umowa RA zawierana jest na zasadach opisanych w „Regulaminie świadczenia usług 

maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna” (dalej zwany Regulamin) 

oraz Regulaminie RA. 

4. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

oraz w zakresie zezwoleń udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie RA stosuje się postanowienia 

Umowy RA, Regulaminu, Ustawy, KSH, przepisów wykonawczych oraz innych 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2.  

1. Użyte w Regulaminie RA określenia oznaczają: 

1) Akcje – papiery wartościowe wyemitowane przez Klienta zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności KSH, 

2) Akcjonariusz – osoba posiadająca Akcje lub prawa poboru Akcji wyemitowanych 

przez Klienta, 

3) Dom Maklerski – Dom Maklerski Banku BPS S.A., 

4) Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć 

z Domem Maklerskim Umowę RA, 

5) Komunikat – opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz 

dostępna w siedzibie i Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego informacja 

zawierająca wykaz dokumentów, danych i formularzy niezbędnych do złożenia 

w Domu Maklerskim przez podmiot ubiegający się o dokonanie wpisu w Rejestrze 
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Akcjonariuszy; 

6) KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn.zm.), 

7) Regulamin – „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku BPS Spółka Akcyjna”, 

8) Regulamin RA – niniejszy „Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy w Domu 

Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna”, 

9) Rejestr Akcjonariuszy – rejestr akcjonariuszy w rozumieniu KSH, 

10) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 

powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112), 

11) Umowa RA – Umowa prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy zawierana pomiędzy 

Domem Maklerskim a Klientem, 

12) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.). 

2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 Regulaminu RA, a użyte w jego treści należy rozumieć 

zgodnie z treścią Regulaminu oraz obowiązujących przepisów, w tym Ustawy, KSH 

i Rozporządzenia. 

 

Rozdział 2. /Zasady prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy/ 

 

§ 3.  

Dom Maklerski prowadzi Rejestr Akcjonariuszy na zasadach opisanych w KSH. 

 

Rozdział 3. /Zasady dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy/ 

 

§ 4.  

1. Dokonywanie wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy będzie miało miejsce w przypadku, gdy 

nastąpi zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu przez Dom Maklerski. 

2. Dom Maklerski dokonuje wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy na podstawie dokumentów  

i informacji niezbędnych do ich wykonania, w tym: uchwały walnego zgromadzenia 

Klienta, dokumentów potwierdzających nabycie lub zbycie Akcji, umów cywilnoprawnych, 

jak również innych wskazanych przez Dom Maklerski w Komunikacie dokumentów lub 

informacji, które są wymagane przepisami prawa lub niezbędne do prawidłowego 

prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy i wykonywania obowiązków przez Dom Maklerski. 
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3. Dom Maklerski może żądać przedstawienia dodatkowych informacji, dokumentów 

i złożenia oświadczeń niezbędnych do dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, jak 

też wymagać określonej formy w stosunku do składanych dokumentów.  

4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć Domowi Maklerskiemu wszelkie 

dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu.  

5. Każda osoba żądająca wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy zobowiązana jest przedstawić 

Domowi Maklerskiemu swoje dane osobowe podlegające rejestracji w Rejestrze 

Akcjonariuszy, a także inne swoje dane osobowe bezwzględnie konieczne dla wykonania 

wszystkich zobowiązań ciążących na Domu Maklerskim wynikających z Umowy RA  

i przepisów prawa, zawierające w szczególności informacje wskazane w Komunikacie,  

w tym:  

1) zgodę na komunikację w stosunkach z Domem Maklerskim przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej, udzielone na formularzu stanowiącym załącznik do 

Komunikatu, 

2) wypełniony formularz GIIF,  

3) wypełniony formularz PEP oraz 

4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną na formularzu stanowiącym 

załącznik do Komunikatu. 

6. Zmiana dokumentów, informacji lub formularzy jest dokonywana w formie Komunikatu 

Domu Maklerskiego. 

7. Jeśli Dom Maklerski poweźmie uzasadnione wątpliwości co do przedkładanych 

dokumentów może żądać od Klienta lub podmiotu żądającego wpisu dodatkowych 

dokumentów i informacji, w szczególności analiz i opinii sporządzanych na koszt Klienta. 

Dom Maklerski może odmówić dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy 

w szczególności w przypadku braku usunięcia wątpliwości. 

 

§ 5.  

1. Jeśli Dom Maklerski pośredniczy w wykonywaniu świadczeń pieniężnych z Akcji, 

Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania rachunku bankowego, którego jest 

właścicielem, do wypłaty środków pieniężnych należnych Akcjonariuszowi od Klienta 

z Akcji. 

2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację wypłaty świadczenia ani za 

opóźnienia w jej realizacji w przypadku nieotrzymania środków od Klienta lub otrzymania 

ich w niepełnej wysokości. 
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Rozdział 4. /Dane osobowe/ 

 

§ 6.  

Szczegółowe zasady przetwarzania przez Dom Maklerski danych osobowych pozyskanych w 

wyniku zawarcia Umowy RA, a także prawa osób, których dane dotyczą, opisane są  

w Umowie RA oraz w Polityce Prywatności Domu Maklerskiego udostępnianej wraz  

z Umową RA a także dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.  

 

Rozdział 5. /Postanowienia końcowe/ 

 

§ 7.  

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu RA 

wynikających: 

1) ze zmian przepisów i regulacji dotyczących Rejestru Akcjonariuszy, 

2) z ostatecznych orzeczeń sądu lub ostatecznego rozstrzygnięcia administracyjnego 

wydanego przez właściwe organy,  

3) ze stanowisk, zaleceń lub wykładni właściwych organów nadzoru lub izb 

zrzeszających, których członkiem jest Dom Maklerski,  

4) ze zmiany sposobu prowadzenia działalności maklerskiej przez Dom Maklerski lub ze 

zmiany zakresu świadczonych usług. 

2. Klienci, na co najmniej 21 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie, będą 

powiadamiani o zmianie Regulaminu poprzez jego doręczenie na adres 

korespondencyjny wskazany w umowie lub ostatni podany przez Klienta adres 

zamieszkania lub siedziby albo w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna),  

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

zawiera datę wejścia zmian w życie. Klient nie wyrażający zgody na proponowaną przez 

Dom Maklerski zmianę Regulaminu, może w okresie 14 dni od dnia doręczenia 

powiadomienia o zmianach do Regulaminu, którymkolwiek ze sposobów przewidzianych 

powyżej rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Brak oświadczenia 

woli Klienta o rozwiązaniu Umowy w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody na 

zmianę warunków Umowy, wynikającą ze zmiany Regulaminu.  

3. Dom Maklerski na życzenie Klienta złożone na piśmie, może doręczać zmiany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Punkcie Usług Maklerskich 

Domu Maklerskiego. 

4. W przypadku zastrzeżenia przez Klienta, iż nie wyraża on woli otrzymywania zmian na 

piśmie, zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Regulaminu 
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w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego lub opublikowania na stronie 

internetowej. 

5. Niniejszy Regulamin RA wchodzi w życie z dniem 18.08.2020 roku. 


