
Nowe funkcje w zakresie rejestracji i obsługi papierów wartościowych

Kluczowe aspekty

Pośrednik rejestracyjny

Obowiązkowy dla:
• wszystkich emisji obligacji, dla których nie ma

obowiązku agenta emisji
• wszystkich emisji certyfikatów FIZów

publicznych

Główne zadania:
• wsparcie emitenta w procesie rejestracji w

KDPW
• rozksięgowanie papierów na rachunki

maklerskie inwestorów / konto sponsora

Kluczowe aspekty:
• po rozksięgowaniu na rachunki papierów

wartościowych emitent traci łatwy dostęp do
informacji o posiadaczach papierów

• kreacja papierów wartościowych w momencie
rejestracji w KDPW => brak możliwości
rozliczenia DVP za pośrednictwem KDPW (chyba
że wcześniej warunkowe dopuszczenie przez
GPW)

• proces obsługiwany przez KDPW w tradycyjnej
formie papierowej

Obowiązkowy dla:
• wszystkich emisji obligacji, które nie są emitowane w drodze

oferty publicznej iub w odniesieniu do których emitent nie
zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzenie do ASO, przy czym:

• po wejściu w życie zmian do Ustawy o ofercie
publicznej: obowiązkowy dla emisji obligacji, w
odniesieniu do których emitent nie zamierza
obiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym oraz wprowadzenie do ASO* =>
de facto wyłączenie tylko dla emisji
prospektowych

• wszystkich emisji certyfikatów FIZów niepublicznych

Główne zadania:
• weryfikacja spełnienia wymogów prawa dla emisji oraz

wymogów Regulaminu KDPW
• weryfikacja poprawności procesu oferowania obligacji
• pośredniczenie pomiędzy Emitentem a KDPW w procesie

rejestracji obligacji (zadania Pośrednika rejestracyjnego)
• utworzenie ewidencji papierów i rozksięgowanie ich na

rachunki maklerskie / konto sponsora

Kluczowe aspekty:
• po rozksięgowaniu na rachunki papierów wartościowych

emitent traci łatwy dostęp do informacji o posiadaczach
papierów

• kreacja papierów wartościowych w momencie rejestracji w
KDPW, przy czym:

• po wejściu w życie zmian do Ustawy o ofercie
publicznej: ewidencja utworzona przez agenta
będzie konstytutywna i agent będzie
zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych do
rejestracji papierów w KDPW*

• brak możliwości realizacji DVP z pośrednictwem KDPW
(chyba że wcześniej warunkowe dopuszczenie przez GPW)

• proces rejestracji obsługiwany poprzez aplikację KDPW =>
minimalny czas rejestracji D+1

Agent Emisji

Rejestracja papierów wartościowych w KDPW Obsługa papierów wartościowych w KDPW

*wg. projektu Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej (nr projektu UC130; stan na 28.05.2019) 

Obowiązkowy dla:
• emitentów, których inwestorzy nie posiadają

rachunków papierów wartościowych lub nie
wskażą ich emitentowi

Główne zadania:
• prowadzenie ewidencji inwestorów, którzy nie

posiadają rachunków maklerskich lub ich nie
wskażą emitentowi

• pośredniczenie w wypłacie świadczeń do
inwestorów ujawnionych na koncie sponsora

• wypełnianie obowiązków podatkowych z tytułu
wypłaconych świadczeń

• wydawanie osobom uprawnionym zaświadczeń
depozytowych

• aktualizacja danych wykazanych w rejestrze
sponsora oraz ustanawianie blokad/zastawów

• wydawanie obligacji na rachunki maklerskie
obligatariuszy

Kluczowe aspekty:
• emitent może kierować oferty do osób, które nie

mają rachunków
• emitent może mieć dostęp do informacji o

posiadaczach papierów ujawnionych na koncie
sponsora

• brak możliwości sprzedaży papierów w ramach
konta sponsora => możliwe blokady / dziedziczenie
lub wyksięgowanie

Sponsor Emisji

Funkcja fakultatywna
• może być atrakcyjna, dla emitentów

wielu serii w celu scedowania na agenta
obowiązków związanych z obsługą
wypłacanych świadczeń

• może być połączona z funkcją agenta
kalkulacyjnego => przygotowanie tabel
odsetkowych

Główne zadania:

• rejestracja w imieniu emitenta zdarzeń 
wypłaty świadczeń w systemie KDPW

• obsługa zdarzeń korporacyjnych 
związanych z wypłatą świadczeń 
pieniężnych z obligacji poprzez 
rachunek bankowy agenta płatniczego 
w NBP

=> agent przekazuje środki do KDPW

Kluczowe aspekty:

• funkcja może być atrakcyjna, dla 
emitentów wielu serii w celu 
scedowania obowiązków związanych z 
wypłacanymi świadczeniami

• funkcja agenta płatniczego może 
dotyczyć tylko świadczeń w walutach: 
PLN, EUR

Agent płatniczy


