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Uchwała Nr 54/462/20 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/416/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r.   

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada 

Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

W § 1 Uchwały Nr 8/416/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r.: 

 

1/ pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e/ po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu: 

„34a/ systemie GUI – rozumie się przez to system komunikacji elektronicznej, funkcjonujący za 

pośrednictwem strony internetowej KDPW_CCP S.A. na podstawie porozumienia zawartego przez 

uczestnika z KDPW_CCP S.A., wedle którego określone w ramach tego systemu informacje i oświadczenia, 

o których mowa w niniejszym regulaminie, Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC oraz innych 

uchwałach wydanych na podstawie regulaminu, są dostarczane w formie elektronicznej przez KDPW_CCP 

S.A. uczestnikowi lub uczestnikom systemu rozliczeń lub przez uczestnika systemu rozliczeń do KDPW_CCP 

S.A. zgodnie z zawartym porozumieniem,”;”; 

 

2/ pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3/ w § 23 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6/ oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 

15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77 z 2011 r., str. 1, z późn. zm.), dla którego ma zostać 

zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 

27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z  2019 r., poz. 160 z późn. zm.).”;”; 

 

3/ pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8/ w § 111 ust. 1 pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e/ KDPW_CCP została postawiona w stan likwidacji, a jednocześnie – w przypadku, gdy rozwiązanie 

KDPW_CCP nie następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego - w terminie 30 dni  

 

kalendarzowych od dnia otwarcia likwidacji nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia 

KDPW_CCP zapobiegająca rozwiązaniu, o której mowa w art. 460 § 1 ustawy z dnia 15 września  

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.),”.”. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 
 

 
      dr Marek Dietl 
  


