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Uchwała Nr 34/578/22 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 13 grudnia 2022 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. 3, obniża się opłatę z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP, o której 
mowa w pkt 2.3 Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót 
zorganizowany) w ten sposób, że wysokość tej opłaty, wyliczanej dla danej strony rozliczenia, nie może 
przekroczyć wartości, jaka wynika z iloczynu podstawy naliczenia opłaty, okresu zapadalności/365 oraz 
stawki, która wyrażona jest w punktach bazowych w skali rocznej i wynosi 1 bp, przy czym przez okres 
zapadalności należy rozumieć liczbę dni kalendarzowych wynikającą z różnicy pomiędzy wskazaną  
w transakcji repo datą rozrachunku transakcji zamykającej albo datą wypłaty rekompensaty zgodnie  
z Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), włącznie z tym dniem, a datą przyjęcia 
transakcji otwierającej do rozliczenia, z wyłączeniem tego dnia.  
2. Jeżeli wysokość opłaty z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP obliczonej zgodnie z pkt 2.3 
Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),  
ma przekraczać wartość, o której mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości, jaka została określona 
zgodnie z ust. 1.  
3. Obniżka opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje na czas określony, od dnia 1 stycznia 2023 r.  
do dnia 30 czerwca 2023 r., włącznie z tym dniem. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 
         Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 

 

         dr Marek Dietl 
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