
Wyciąg z Umowy o prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy zawartej z Domem Maklerskim BDM S.A. w 

dniu 15 września 2020r. 

 

… 

§ 5. Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

1. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć 
formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. 

2. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza Spółki.  

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 mają prawo bezpłatnego dostępu do danych 
zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem BDM.  

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2 mają prawo żądać wydania, w postaci 
papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. Informacje 
pobierane elektronicznie są bezpłatne (np. odpis z RAS, historia operacji). Operacje 
Spółki w ramach rejestru online (jak np. zmiana danych akcjonariusza) są 
bezpłatne. 

5. Spółka posiada nielimitowany, bezpłatny dostęp elektroniczny do rejestru 
akcjonariuszy za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego. Dane 
autentykacyjne zostaną przekazane na podany e-mail (login) i telefon komórkowy 
(hasło) wskazane w danych kontaktowych Spółki w §13 ust. 2. 

Na takich samych zasadach dostęp elektroniczny do rejestru mogą mieć 
zainteresowani akcjonariusze, którzy podadzą niezbędne dane.  

6. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy określa „Regulamin 
prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.”, który stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 

7. BDM prowadzi rejestr akcjonariuszy w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i 
integralność zawartych w nim danych. 

8. Czynności które zgodnie z Umową i/lub ww. Regulaminem wymagają obecności 
akcjonariusza/reprezentanta Spółki w siedzibie BDM mogą być w całym okresie 
trwania Umowy wykonane w biurze BDM w Warszawie. 

9. Umowy które zgodnie z § 13 ust.4 ww. Regulaminu mają być zawarte  w obecności 
pracownika BDM (co najmniej strona zbywająca) lub w formie pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi (co najmniej podpis strony zbywającej) lub w formie 
aktu notarialnego mogą być również zawarte w obecności Zarządu Spółki lub 
pisemnie wskazanego BDM pracownika Spółki (co najmniej strona zbywająca).  
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