Uchwała Nr 32 /20
Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie ustanowienia opłat oraz zasad ustalania ich wysokości
na rynku regulowanym BondSpot
Na podstawie § 78 ust. 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, uchwalonego
Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 9 maja 2013 r. (dalej Regulamin),
Rada Nadzorcza BondSpot S.A. postanawia, co następuje:

§1
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej uchwale należy interpretować zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na rynku
regulowanym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

a w szczególności z

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( z późn. zm.),
a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
( z późn. zm.).
§2
Stawki opłat pobieranych od członków:
1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o dopuszczenie

1.000 zł

do działania na rynku
2.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o zakończenie

1.000 zł

działania członka na rynku
3.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o anulowanie
transakcji

1.000 zł

§3
Stawki opłat pobieranych od emitentów, z wyłączeniem Skarbu Państwa:
1.

Opłata roczna za notowanie:

1.1.

Opłata za notowanie instrumentów dłużnych, z 0,002%
zastrzeżeniem pkt 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.

wartości

nominalnej

instrumentów dłużnych objętych
tym samym kodem ISIN, jednak
nie mniej niż 500 zł i nie więcej
niż 7.500 zł.

1.1.1. W przypadku notowania instrumentów dłużnych jednocześnie na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłata o której mowa w pkt 1.1. ulega
obniżeniu o 50%.
1.1.2. Opłata, o której mowa w pkt. 1.1., pobierana jest z góry, przy czym ulega ona
obniżeniu o ¼ za każdy pełny kwartał kalendarzowy roku:
a) poprzedzający kwartał, w którym dane instrumenty zostały wprowadzone do
obrotu na rynku,
b) następujący po kwartale, w którym odbędzie się ostatni dzień notowania danych
instrumentów określony w uchwale o wprowadzeniu instrumentów dłużnych do
obrotu na rynku.
1.1.3. W przypadku wprowadzenia do obrotu kolejnej emisji (serii) instrumentów dłużnych
i objęcia jej kodem nadanym wcześniej innej emisji (serii), podstawa do naliczania
opłaty, o której mowa w pkt 1.1., za rok w którym dokonano objęcia wspólnym
kodem nie ulega zmianie.
2.

Opłaty ryczałtowe:

2.1.

Opłata

za

obniżenie

wartości

nominalnej

2.000 zł

instrumentów dłużnych.
Opłata, o której mowa w pkt. 2.1., ulega obniżeniu o 50% jeżeli obniżenie wartości
nominalnej dotyczy instrumentów dłużnych objętych danym kodem ISIN notowanych
jednocześnie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§4
Opłatę, o której mowa w § 3 pkt 1.1., pobiera się od instrumentów dłużnych wprowadzonych
do obrotu na rynku, z wyłączeniem instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb
Państwa.
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§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 23/13 Rady Nadzorczej
BondSpot S.A. z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia opłat oraz zasad ustalania ich
wysokości na regulowanym rynku pozagiełdowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, o których mowa
w uchwale Nr 31/20 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 11 września 2020 r.
2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 2 i 3 uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy uchwały, o której mowa w § 5 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Borowski
Date / Data:
2020-09-14 14:22

Piotr Borowski
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