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Komunikat nr1012021

Trigon Domu Maklerskiego S.A.

z dnia 29 grudnia 2021 r,

w sprawie umorzenia oplat należnych Trigon Domowi Maklerskiemu S.A, z tytułu prowadzenia na rzecz

Klientów rachunków papierów wartościowych i innych rachunków za rok 2021, zwolnienia Klientów

z optaty za realizację zlecenia karnejsprzedaży, w zakresie w jakim wplywy z realizacji transakcji karnej

sprzedaży nie pokrywająkosztów prowĘi maklerskiejwyliczonej od tych transakcji zgodnie z tabelą

optat i prowizji oraz w sprawie zwolnienia Klientów z ponoszenia opłaty za 2022 rok z tYtułu Prowadzenia

przez Trigon Dom Maklerski S.A. rachunków, na których znajdująsię vlyłącznie instrumenty finansowe

nie będące przedmiotem obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1
1. lnformuję , że 29 grudnia 2021 r, Zaząd Trigon Domu Maklerskiego S.A. podjął uchwałę w sprawie umozenia

z dniem 31 grudnia 2021 r. opłat naleznych Trigon Domowi Maklerskiemu S.A. (dalej: ,,Dom Maklerski")

z tytułu prowadzenia navecz Klientow rachunkow papierow wańościowych i innych rachunkow zarok2021

oraz zwolnienia Klientow z opłaty za realizaĄę zlecenia karnej spzedaży, w zakresie w jakim wPływY

zrealizaĄi transakcji karnej spzedazy nie pokrywają kosztow prowizji maklerskiej wyliczonej od tYch

transakcji zgodn ie z obowiązującą tabelą opłat i prowizj i.

2, Opłaty z tytułu:

a) prowadzenia rachunkow papierow wańościowych i innych rachunkow nalezne za rok 2021, ktore nie

zostały do 31 grudnia 2021 roku potrącone ze środkow pienięznych pzechowywanych dla Klientow

lub pobrane w trybie realizacji procesu karnej spzedazy aktywow Klientow, a takŻe

b) roznicy powstałej pomiędzy wpływami z tytułu zrealizowania transakcji karnej sprzedazy a kwotą

wyliczonej, zgodnie z tabeląopłat i prowizji, prowizji maklerskiej od ich realizacji

z dniem 31 grudnia 2021 roku zostaną umozone jako nienalezne.

§2
lnformuję, że 29 grudnia 2021r.Zarząd Trigon Domu Maklerskiego S,A. podjąłuchwałę w sprawie zwolnienia

Klientow z ponoszenia opłaty za 2022 rok z tytułu prowadzenia pzez Dom Maklerski rachunkow, na ktorych

znajdująsię papiery wańościowe nienotowane na Giełdzie Papierow Wańościowych w Warszawie S.A. (dalej:

,,GPW S,A.").

Klienci, posiadający rachunki papierow wartościowych i inne rachunki w Domu MaklerSkim, na ktOryCh

znajdują się wyłacznie papiery wartościowe nienotowane na GPW S.A. zostają zwolnieni z ponoszenia opłaty

za prowadzenie rachunku w 2022 roku.

Komunikat wchodzi w zycie z dniem podpisania
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