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Uchwała Nr 57/465/20
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 17 września 2020 r.
Na podstawie § 74 ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), Rada Nadzorcza
KDPW_CCP S.A., na wniosek Zarządu KDPW_CCP S.A., postanawia, co następuje:
§1
W uchwale Nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. wprowadza się
zmianę polegającą na tym, że § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zwalania się z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach
terminowych na waluty, a także za transfer pozycji w tych kontraktach, o których mowa w ppkt
3.1.1.2.1. Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót
zorganizowany), pobieranych od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego,
którzy:
1/ na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany wykonują
zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu tych kontraktów na własny rachunek w celach
związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, lub
2/ reprezentują w rozliczeniach dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. osobę, która wykonuje
zadania, o których mowa w pkt 1.
2. Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w zakresie rozliczeń transakcji
zawieranych w ramach realizacji zadań, o których mowa, odpowiednio, w ust. 1 pkt 1-2, o ile
uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego poinformował uprzednio KDPW_CCP S.A.
o rozpoczęciu wykonywania tych zadań oraz wskazał konto rozliczeniowe właściwe do
rejestrowania transakcji zawartych w ramach wykonywania tych zadań.
3. Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas określony, od dnia 1 września
2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., włącznie z tym dniem.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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