
 
 

Uchwała Nr 64/16 

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie wypłaty rekompensat inwestorom będącym klientami 
FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. 

 
 
Na podstawie art. 145 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn. zm.), w związku ze stwierdzeniem  
przez  Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 stycznia 2015 r., że FIRST INTERNATIONAL 
TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Warszawie („FIT DM S.A.”) nie jest w stanie,  
z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań 
wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie, 
Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę rekompensat z systemu rekompensat na  
rzecz inwestorów będących klientami FIT DM S.A. wynosi 1.622.272,57 zł (jeden milion 
sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem 
groszy).  
 

§ 2 
 

1. Wypłaty rekompensat będą dokonywane przez Krajowy Depozyt w terminie od dnia  
15 lutego 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. (włącznie), przy czym warunkiem dokonania 
wypłaty w ostatnim dniu tego terminu jest złożenie w Krajowym Depozycie, najpóźniej  
do dnia 26 kwietnia 2016 r. (włącznie), dyspozycji wypłaty rekompensaty. 

2. Krajowy Depozyt dokona wypłaty rekompensaty po pozytywnym zweryfikowaniu 
tożsamości inwestora występującego o jej wypłatę lub uprawnień osoby, która wystąpi o 
to w imieniu inwestora, albo która ubiegać się będzie o rekompensatę należną 
inwestorowi. Sposób złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty oraz weryfikacji 
tożsamości lub uprawnień osób występujących o wypłatę rekompensaty określa 
instrukcja dokonywania wypłat rekompensat opublikowana na stronie internetowej 
Krajowego Depozytu (www.kdpw.pl).  

3. Wypłata rekompensaty będzie dokonywana zgodnie z dyspozycją wypłaty:  
a) przelewem na wskazany w tej dyspozycji rachunek bankowy, albo 
b) przekazem pocztowym na wskazany w tej dyspozycji adres – tylko w przypadku 

rekompensat, których wysokość nie przekracza 5.000 zł.  
4. Krajowy Depozyt złoży polecenie przelewu rekompensaty bądź przekazu pocztowego  

nie później niż w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty,  
z zastrzeżeniem ust. 2 zd. pierwsze.  

 
§ 3 

 

http://www.kdpw.pl/


1. Zgodnie z art. 139 ust. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, roszczenia z 
tytułu rekompensaty przedawniają się z upływem 5 lat od dnia zaistnienia okoliczności 
stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat , tj. z upływem dnia 8 stycznia 2020 r. 

2. Po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, wypłata rekompensat 
nieprzedawnionych będzie następować wyłącznie w przelewem, na rachunki bankowe 
wskazane przez osoby uprawnione do ich otrzymania.  

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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