
 
 
 
 
 

PRZEWODNIK DLA KRAJOWYCH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 
 

UCZESTNICTWO EMITENTA  
 
  



lipiec 2019 r. 
 

1 

ZAWARCIE UMOWY O UCZESTNICTWO W TYPIE EMITENT 
 
 
W celu uzyskania przez podmiot statusu uczestnika KDPW w typie Emitent, spółka powinna złożyć do Krajowego Depozytu następujące dokumenty:  

1. wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent, sporządzony zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej KDPW w zakładce 
Emitenci/Wzory dokumentów > wzór E1  

WAŻNE! we wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent, należy podać identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI)1. 
Jedną z agencji nadających kody LEI jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Usługa nadawania kodów LEI przez Krajowy Depozyt świadczona 
jest za pośrednictwem serwisu internetowego https://lei.kdpw.pl/.  
 

2. oświadczenie w przedmiocie poddania się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW, sporządzone zgodnie z wzorem dostępnym na stronie 
internetowej KDPW w zakładce Emitenci/Wzory dokumentów > wzór E2   

3. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,   
4. statut emitenta lub inny akt określający ustrój i organizację emitenta,   
5. pełnomocnictwa udzielone osobom reprezentującym wnioskodawcę w stosunkach z Krajowym Depozytem - w przypadku, gdy wnioski lub 

oświadczenia podpisują pełnomocnicy.  
 
 
Składane przez emitenta dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub odpisów uwierzytelnionych we właściwy sposób. W praktyce oznacza to, iż:  
▪ wszelkie wnioski, oświadczenia emitenta, powinny być dostarczone w oryginale i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji emitenta;   
▪ odpisy lub wyciągi z rejestrów - powinny być dostarczone w oryginale lub odpisie urzędowo albo notarialnie poświadczonym za zgodność z oryginałem; 

 
WAŻNE!  Odpisy z KRS mogą zostać dostarczone jako wydruk komputerowy ze strony internetowej https://ekrs.ms.gov.pl, spełniający wymogi,  
od których zależy przypisanie mu mocy zrównanej z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

▪ statut/umowa oraz pełnomocnictwa  – powinny być dostarczone w oryginale lub odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo 
przez zarząd wnioskodawcy zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu. 
 

 

                                                           
1 Wymóg identyfikacji uczestnika centralnego depozytu papierów wartościowych przy użyciu kodu LEI wprowadziły regulacje prawa UE – rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów 
wartościowych (CSDR) oraz regulacyjnych standardów technicznych do CSDR. Zgodnie z wytycznymi European Securities and Markets Authority (ESMA), centralny depozyt 
papierów wartościowych powinien monitorować zarówno posiadanie kodu LEI przez uczestnika, jak i fakt utrzymywania ważności tego kodu. 

http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/WzoryDok/E1.docx
https://lei.kdpw.pl/
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/WzoryDok/E2.docx
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Umowa o uczestnictwo (uchwała Zarządu KDPW SA w tej sprawie) jest zawierana w terminie do 2 tygodni (10 dni roboczych) od złożenia do Krajowego 
Depozytu wniosku o jej zawarcie wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: emitent@kdpw.pl  

 

 

e-faktura 
Istnieje możliwość przesyłania do emitenta faktur w formie elektronicznej.  Taki sposób wysyłki gwarantuje w szczególności otrzymanie przez kontrahenta 

faktury niezwłocznie po jej wystawieniu przez Krajowy Depozyt. Faktury elektroniczne wysyłane są mailem uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem 

elektronicznym, w formie „pdf”. Szczegółowe informacje, w tym wzór oświadczenia, znajdują się na stronie internetowej kdpw. 

mailto:emitent@kdpw.pl
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Strony/e-faktura.aspx

