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Uchwała Nr 35/22 

Zarządu KDPW_CCP S.A. 

z dnia 30 września 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia uczestnictwa spółki Getin Noble Bank S.A. w systemie rozliczeń OTC 

 
 

Na podstawie § 121 ust. 1, 4 i 5 oraz § 122 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) 

Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje: 
 

 

§ 1 

W związku z otrzymaniem od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji o wszczęciu w dniu  30 

września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji wobec spółki Getin Noble Bank S.A. na podstawie 

decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 r., zawiesza się uczestnictwo 

spółki Getin Noble Bank S.A. w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW_CCP S.A., na 

okres do dnia 30 marca 2023 r., włącznie  z tym dniem.  
 

 

§ 2 

Przywrócenie poprzedniego statusu uczestnika będzie mogło nastąpić, jeżeli do dnia upływu okresu, o 

którym mowa w § 1:  

1/ w przypadku, jeżeli spółce Getin Noble Bank S.A. będą przysługiwać prawa i obowiązki wynikające z 

jej uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC: 

a/ Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustanowiony przez niego administrator albo powołany przez niego 

zarząd spółki Getin Noble Bank S.A. dokonają czynności niezbędnych dla przywrócenia możliwości 

przekazywania w stosunkach pomiędzy KDPW_CCP S.A. oraz spółką Getin Noble Bank S.A. oświadczeń 

woli oraz innych oświadczeń i informacji w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI oraz 

systemu GUI na zasadach określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót nieorganizowany), a 

także w porozumieniach zawartych przez spółkę Getin Noble Bank S.A. zgodnie z tym regulaminem, 

oraz  

b/ spółka Getin Noble Bank S.A. spełniać będzie warunki uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC i 

wykonywać swoje zobowiązania wynikające z tego uczestnictwa oraz nie zostaną podjęte wobec niej 

żadne środki prawne skutkujące zawieszeniem, ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości realizacji 

przez nią zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC,  

albo  

2/ w przypadku, jeżeli prawa i obowiązki spółki Getin Noble Bank S.A. wynikające z jej uczestnictwa w 

systemie rozliczeń OTC przechodzą na inny podmiot:  

a/ na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podmiot ten wstąpi w miejsce spółki 

Getin Noble Bank S.A. w prawa i obowiązki wynikające z jej uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC oraz  



 

2 / 2 

b/ spełnia warunki uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC i wykonuje swoje zobowiązania wynikające 

z tego uczestnictwa, a jeżeli podmiot ten nie będzie uczestnikiem systemu rozliczeń OTC – o ile podmiot 

ten złoży do KDPW_CCP S.A. dokumenty i oświadczenia, które zgodnie z Regulaminem rozliczeń 

transakcji (obrót niezorganizowany) powinny zostać załączone do wniosku o zawarcie umowy o 

uczestnictwo, potwierdzające, że spełnia on warunki uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Maciej Trybuchowski      Sławomir Panasiuk 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z § 119 ust.1 w zw. z § 121 ust.6 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) podmiot, 

którego uczestnictwo zostało zawieszone, może złożyć odwołanie do Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Odwołanie 

powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem Zarządu KDPW_CCP S.A.   
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