Tabela opłat i prowizji – Rejestr akcjonariuszy (Obowiązuje od 9 sierpnia 2021 r.)
Lp.

Czynność

1

Osoba uiszczająca
opłatę/prowizję

1 Akcjonariusz

Otwarcie rejestru
(opłata jednorazowa)

2

Dostęp do aplikacji internetowej obsługującej Rejestr

3

Prowadzenie Rejestru – opłata miesięczna
(opłata stała miesięczna za wszystkie serie akcji łącznie)

4A

4B

5

299 zł

Obsługa i wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz
Akcjonariuszy
(w zależności od liczby akcjonariuszy, opłata jednorazowa
naliczana za każdy przelew, wypłatę wg. ilości odbiorców)

349 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

9B

10

11

12

13

raz w roku kalendarzowym bezpłatnie (kolejne zgłoszenia w roku kalendarzowym 500 zł)

50 zł** (z zastrzeżeniem 9B)

bezpłatnie

100 zł

50 zł

Operacja na seriach papierów wartościowych oraz Praw
poboru wpisanych w Rejestrze
(scalenia, splity, umorzenia, zmiana wartości nominalnej,
zmiana numerów i serii) (opłata jednorazowa za każdą
operację)
Wpisanie do Rejestru nowej kategorii informacji nie ujętej
w art. 3283 § 1 K.s.h.
(opłata jednorazowa za każdą czynność)

15

Wykreślenie Akcjonariusza z Rejestru w wyniku
pozbawienia go jego praw udziałowych
(opłata jednorazowa za każde wykreślenie)

300 zł***

negocjowana

negocjowana

200 zł

Pozostałe czynności
16
17

18

**

2000 zł, jeżeli transfer nastąpi w okresie 3 lat od otwarcia Rejestru, w kolejnych latach 500 zł

Wysłanie powiadomienia wymaganego przez przepisy
prawa w związku z prowadzeniem Rejestru lub w związku z
jego otwarciem

online oznacza usługę świadczoną przez Dom Maklerski za pośrednictwem aplikacji internetowej dla
Akcjonariuszy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji takiej usługi. Usługa ta świadczona jest na podstawie
odrębnej umowy zawartej z Domem Maklerskim.
W uzasadnionych przypadkach opłata należna Domowi Maklerskiemu jest negocjowana, gdy nakład
pracy Domu Maklerskiego związany z dokonaniem wpisu w Rejestrze jest ponadprzeciętny, w
szczególności gdy konieczne będzie dokonanie analizy prawnej dokumentów. W takim wypadku opłata
ustalana jest odrębnie przez Dom Maklerski na podstawie wyceny i przekazywana do wiadomości Klienta
przed dokonaniem czynności.

***

negocjowana

Transfer Rejestru do innego podmiotu
(opłata jednorazowa)

Dodatkowe objaśnienia:
*

W przypadku gdy dane dotyczące operacji są przekazane przez klienta w formie pliku
przygotowanego zgodnie z wytycznymi określonymi przez Dom Maklerski. W przypadku gdy dane
przekazywane są w innej formie opłata może być negocjowana.

– pocztą elektroniczną – bezpłatnie
– w innym sposób, w tym za pomocą listu poleconego – 10 zł

Postanowienia dodatkowe/uwagi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

O ile nie postanowiono inaczej, terminy użyte w Tabeli opłat i prowizji należy rozumieć zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A.
W Tabeli opłat i prowizji wszelkie odniesienia do Akcjonariusza należy rozumieć także, jako odniesienia do posiadaczy Praw poboru oraz innych niż Akcje
papierów wartościowych.
Opłata za prowadzenie Rejestru naliczana jest miesięcznie. Opłata ta uiszczana jest kwartalnie z dołu. Opłata za dany miesiąc prowadzenia Rejestru
naliczana jest w zależności od ilości Akcjonariuszy na ostatni dzień tego miesiąca.
Opłaty jednorazowe za Dyspozycje lub czynności dokonane w danym kwartale kalendarzowym są sumowane. Kwartalna suma naliczonych opłat
jednorazowych płatna jest przez Klienta z dołu po zakończeniu kwartału.
W przypadku gdy suma opłat jednorazowych za czynności dokonane w danym kwartale kalendarzowym przekroczy kwotę 5.000,00 zł netto, płatność
tych opłat następuje po przekroczeniu tego progu. Dom Maklerski może zrezygnować z wcześniejszej zapłaty tych opłat i wystawić fakturę po zakończeniu
kwartału.
W przypadku gdy opłata za dokonanie czynności jest wyższa niż 5.000,00 zł Dom Maklerski może zażądać jej uiszczenia z góry, przed dokonaniem
Dyspozycji lub czynności, której ona dotyczy.
Dostęp online dla Akcjonariuszy (za pośrednictwem Aplikacji internetowej obsługującej Rejestr) możliwy jest tylko po podpisaniu odpowiedniej umowy z
Domem Maklerskim.
Klient zobowiązany jest zwrócić Domowi Maklerskiemu koszty poniesione na rzecz osób trzecich związane z wykonywaniem czynności związanej z
Rejestrem, takie jak: opłaty za polecenie przelewu/inne usługi płatnicze, koszty doręczeń kurierem, opłaty skarbowe.
Opłaty i prowizje płatne są na podstawie faktury. Jeżeli Tabela nie stanowi inaczej opłaty i prowizje płatne są w terminie 14 dni od doręczenia faktury.
Faktura doręczana jest za pośrednictwem Aplikacji.
Podane kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług wg. obowiązującej stawki.
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– w kolejnych latach 5 zł od
przelewu, nie mniej niż 500 zł

raz w roku kalendarzowym bezpłatnie (rejestracja kolejnych serii lub innych praw w roku kalendarzowym 500 zł)

Zarejestrowanie Akcjonariuszy niewpisanych do Rejestru
dokonane po otwarciu Rejestru/uzupełnienie danych na
temat Akcjonariuszy po otwarciu Rejestru
(opłata jednorazowa od każdego wpisu/aktualizacji)
Wystawienie duplikatu dokumentu
(wystawianie duplikatów dokumentów archiwalnych dłuższych niż rok)

Skup akcji własnych
(Prowizja procentowa albo opłata stała za operację)

w roku 2021 bezpłatnie

bezpłatnie w roku 2021 – jedno świadectwo rejestrowe lub wypis z Rejestru dla każdego posiadacza Akcji w 2021 r.Wydanie
świadectwa rejestrowego lub wypisu z Rejestru w pozostałych przypadkach, w tym:
1) wydane w kolejnych latach,
2) wydane na rzecz innych osób, w tym dla zastawników i użytkowników,
3) każde następne świadectwo rejestrowe lub wypis z Rejestru wydane w 2021:
– w formie papierowej – 20 zł za każde świadectwo rejestrowe lub wypis z Rejestru
– on line* – bezpłatnie

Zmiana wpisu w Rejestrze wynikająca ze zmiany własności
na wniosek osoby mającej interes w dokonaniu wpisu w
przypadku transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem
Domu Maklerskiego BOŚ

14

w roku 2021 bezpłatnie
– w kolejnych latach 250 zł

749 zł

negocjowana

9A

Wpisanie do Rejestru Akcjonariuszy, którzy objęli Akcje w
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
(opłata jednorazowa za każde zgłoszenie akcjonariusza lub
grupy akcjonariuszy)
Zmiana wpisu w Rejestrze na wniosek osoby mającej
interes w dokonaniu wpisu
(zmiana własności, obciążenia, pełnomocnictwa itp.)**
(opłata jednorazowa za dokonanie czynności)

449 zł

bezpłatnie

Klient (Spółka)

8

>150
Akcjonariuszy

500 zł - opłata za obsługę wypłaty dywidendy w walucie obcej, naliczana za każdą walutę obcą, w której dokonywana jest
wypłata dywidendy. Opłata naliczana jest jednorazowo dla danego procesu obsługi wypłaty dywidendy, bez względu na
ilość przelewów wykonywanych w tej walucie. Opłata, o której mowa w pkt 4B jest uiszczana niezależnie od opłaty, o której
mowa w pkt 4A oraz niezależnie od opłat za wykonanie przelewów naliczonych przez bank realizujący przelew

Obsługa i wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz
Akcjonariuszy – wypłata w walucie obcej

Rejestracja w Rejestrze nowej serii papierów
wartościowych emitowanych przez Klienta, w tym Akcji,
Warrantów Subskrypcyjnych, Świadectw użytkowych i
Świadectw założycielskich, a także Praw poboru
(opłata jednorazowa za rejestrację)

50 do 150 Akcjonariuszy

bezpłatnie

Wystawienie świadectwa rejestrowego, wydanie wypisu z
Rejestru
(opłata jednorazowa za każde świadectwo rejestrowe lub
każdy wypis z rejestru)

7

11 do 50 Akcjonariuszy

- do 30 czerwca 2021 r. bezpłatnie, po tej dacie 500 zł

Zmiana danych osobowych i kontaktowych osoby wpisanej
w Rejestrze oraz zmiana danych rejestrowych i
kontaktowych Klienta

6

2 do 10 Akcjonariuszy

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

