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Uchwała Nr 57/404/19 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 23 września 2019 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 opłaty wprowadzone do Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 

do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), uchwałą Nr 44/346/18 Rady Nadzorczej 

KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r. (z późn. jej zm.), o których mowa w pkt 3.1.1.4 oraz 

3.1.1.4.1. Tabeli Opłat, w ten sposób, że opłatę za rejestrację transakcji albo transferu pozycji w 

kontraktach terminowych na indeksy sektorowe nalicza się w wysokości: 

 

1/ 0,06 zł za 1 kontrakt - w przypadku opłaty pobieranej od uczestnika, który na podstawie umowy 

zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje 

zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny 

rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, 

albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP 

osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie 

pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu; 

2/ 0,40 zł za 1 kontrakt – w pozostałych przypadkach. 

 

2. Obniżenie opłat, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas określony, od dnia 1 października 

2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r., włącznie z tym dniem. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót 

zorganizowany) dokonanych uchwałą Nr 44/346/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 

grudnia 2018 r. (z późn. jej zm.). 

 

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 
 
        dr Marek Dietl 

 


