
 

 

Komunikat Nr 04/2021  

Trigon Domu Maklerskiego S.A.  

z dnia 5 maja 2021 r.  

w sprawie określenia podstawowych zasad pośredniczenia przez Dom Maklerski w wykonywaniu przez 

emitentów ich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji 

zapisanych w rejestrze akcjonariuszy 

 

§ 1  

1. Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej 
„Regulamin”) niniejszym określam podstawowe zasady pośredniczenia przez Dom Maklerski w wykonywaniu przez 
emitentów ich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji zapisanych w rejestrze 
akcjonariuszy (w szczególności w wypłacie dywidendy) - jako niektóre warunki i okoliczności świadczenia usług 
dotyczących rejestru akcjonariuszy. 

2. Postanowienia niniejszego komunikatu mają odpowiednie zastosowanie do pośredniczenia przez Dom Maklerski 
w wykonywaniu przez emitentów ich zobowiązań pieniężnych wobec innych podmiotów z przysługujących im praw 
z instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski. 

3. Pojęcia zdefiniowane w Regulaminie zachowują w niniejszym Komunikacie znaczenie nadane im w Regulaminie. 

§ 2 

1. W przypadku wypłaty dywidendy przez Emitenta, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych przed terminem 
wypłaty dywidendy Emitent przedłoży Domowi Maklerskiemu odpis odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia oraz 
inne dokumenty niezbędne do wypłaty dywidendy. Zdanie poprzednie stosuje się do innych świadczeń pieniężnych. 

2. Kwoty na pokrycie zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec Akcjonariuszy Emitent przekazuje Domowi Maklerskiemu 
nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym terminem przekazania świadczenia 
Akcjonariuszom.  

3. Środki pieniężne otrzymane od Emitenta tytułem realizacji zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec Akcjonariuszy Dom 
Maklerski przekazuje na rachunki bankowe Akcjonariuszy wskazane w oświadczeniach Akcjonariuszy. 

4. Przekazanie środków pieniężnych Akcjonariuszowi następuje w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od późniejszego 
ze zdarzeń:  

• otrzymania przez Dom Maklerski od Emitenta danych środków pieniężnych z przeznaczeniem na daną wypłatę, 

• otrzymania przez Dom Maklerski stosownego oświadczenia Akcjonariusza ze wskazaniem rachunku bankowego 
Akcjonariusza. 

5. Dom Maklerski pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych realizowanych wyłącznie w walutach: złoty polski 
(PLN) i euro (EUR). 

6. W przypadku braku możliwości przekazania Akcjonariuszom kwot im należnych Dom Maklerski niezwłocznie zwróci je 
na rachunek bankowy Emitenta. 

§ 3 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021 r.   
 
 
 

 _____________________________ 

Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu 
Trigon Domu Maklerskiego S.A. 
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