Informacja o prawach i obowiązkach Akcjonariuszy związanych
z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy
L.p.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy

Podstawa prawna

1.

Prawo do żądania dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy -akcjonariusz
ma prawo żądać dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, niezwłocznie
lecz nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. W
przypadku gdyby dokonanie wpisu wymagało usunięcia przeszkody, wpis
dokonywany jest w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia przez
akcjonariusza.
Uprawnienie do otrzymania informacji – akcjonariusz którego uprawnienia
mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis powinien być
powiadomiony o treści zamierzonego wpisu, chyba ze wcześniej wyraził
zgodę na wpis; akcjonariusz żądający wpisu powinien być niezwłocznie
powiadomiony o dokonanym wpisie.
Obowiązek przedłożenia dokumentów będących podstawą wpisu –
akcjonariusz żądający wpisu w rejestrze akcjonariuszy jest obowiązany
przedłożyć dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu.
Prawo dostępu do rejestru - akcjonariusz ma prawo dostępu do rejestru za
pośrednictwem, podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz ma
prawo żądać wydania w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z
rejestru.
Prawo do żądania wystawienia imiennego świadectwa rejestrowego - na
żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia
imienne świadectwo rejestrowe niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania; akcje w liczbie wskazanej w
treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od
chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu
świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego
ważności; na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby
akcji w rejestrze akcjonariuszy.
Moment nabycia akcji – nabycie lub zbycie akcji przez akcjonariusza albo
obciążenie jej prawem rzeczowym następuje z chwilą dokonania w rejestrze
akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo
użytkownika
Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy - zobowiązania pieniężne
spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji realizowane są
za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że
statut stanowi inaczej.
Koszty usług świadczonych na rzecz akcjonariuszy – KSH nie określa zasad
pobierania wynagrodzenia od akcjonariuszy z tytułu usług świadczonych
przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy na ich rzecz. Umowa o
prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest zawierana pomiędzy PGE DM a
spółką, na rzecz której ta usługa będzie świadczona. Powyższe oznacza, że
koszty wykonywania praw akcjonariuszy ponosi wyłącznie spółka, a nie
ponoszą ich akcjonariusze, gdyż nie są stronami umowy.

Art. 3284 §1 Kodeksu
spółek
handlowych1
(dalej „KSH”)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Art. 3284 §3 KSH
Art. 3284 §7 KSH

Art. 3284 §4 KSH

Art. 3285 §2 KSH
Art. 3285 §3 KSH

Art. 3286 §1 KSH
Art. 3286 §3 KSH
Art. 3287 §1 KSH
Art. 3287 §3 KSH

Art. 3289 KSH

Art. 32810 KSH

Art. 3282 KSH

Zakres praw i obowiązków akcjonariuszy spółki wpisanej do rejestru akcjonariuszy uregulowany został w art. 3281
Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo prawa i obowiązki akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy
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W brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw która wchodzi w życie 1.03.2021 r.
PGE DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL.MYSIA 2,
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000418162, NIP: 701-034-00-14, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 37 000 000 ZŁ KAPITAŁ WPŁACONY: 37 000 000 zł,
KONTO BANKOWE: ING BANK ŚLĄSKI S.A, NR 65 1050 0086 1000 0023 6287 4899

prowadzonym przez PGE Dom Maklerski S.A. zostały szczegółowo określone w Regulaminie prowadzenia rejestru
akcjonariuszy w PGE Dom Maklerski S.A.
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