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Uchwała Nr 19/321/18 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 11 maja 2018 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 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r. wprowadza się 
zmianę polegającą na tym, że § 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 1 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2 i § 3, obniża się opłaty, o których mowa, odpowiednio, w pkt 2.1., 
pkt 3.1.1.1., pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1. Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Regulaminu rozliczeń transakcji, pobierane od uczestników posiadających status uczestnika 
rozliczającego, którzy spełnią warunki określone w § 2 i § 3, w ten sposób, że: 
1/opłatę z tytułu rozliczenia transakcji, o której mowa w pkt 2.1. Tabeli Opłat, pobiera się w 
wysokości 0,00245% wartości transakcji nie mniej niż 0,14 zł i nie więcej niż 2 zł za rozliczenie jednej 
transakcji, 
2/ opłatę z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych na akcje, o której mowa w pkt 
3.1.1.1. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,17 zł za jeden kontrakt,  
3/ opłatę z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych na waluty, o której mowa w pkt 
3.1.1.2. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,04 zł za jeden kontrakt, 
4/ opłatę z tytułu rejestracji transakcjach w kontraktach innych niż wymienione w pkt 2 i 3, o której 
mowa w pkt 3.1.1.3. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,60 zł za 1 kontrakt, 
5/ opłatę z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach opcyjnych, o której mowa w pkt 3.1.3.1. Tabeli 
Opłat, pobiera się w wysokości 0,15%  wartości premii nie mniej niż 0,15 zł i nie więcej niż 1,50 zł od 
jednej pozycji. 
2. Obniżenie opłat, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r., 
o ile Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. nie postanowi inaczej w drodze uchwały.”. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

         
        dr Marek Dietl 

 


