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Uchwała Nr 27/435/20 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 15 maja 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 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obniża się na czas określony opłatę za zarządzanie i administrowanie 
środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu 
zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w 
ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu 
zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o której mowa w ppkt 4.3. Tabeli 
Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), w ten 
sposób, że w przypadku, jeżeli wartość naliczenia tej opłaty, jaka wynika z iloczynu 0,1% i 
podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, przekroczyłaby 100% przychodu osiągniętego na 
rzecz uczestnika w danym kwartale, pobiera się od tego uczestnika za ten okres opłatę w 
wysokości 100 % tego przychodu. 
2. Obniżenie opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje na czas określony do dnia 31 grudnia 
2020r. i stosuje się do opłat pobieranych począwszy za okres rozpoczynający się od dnia wejścia w 
życie zmian Tabeli Opłat, o których mowa w § 2.  
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zmian Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 
do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), w brzmieniu określonym w uchwale Nr    
25/433/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 
 
   
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
 

dr Marek Dietl 
          

 


