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Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy
Poniżej określono obowiązujące aktualnie opłaty pobierane przez Citi Handlowy w odniesieniu do pełnego pakietu 
usług określonych w Rozdziale 1a SRDII: 

Czynność Opłata (USD)

Identyfikacja akcjonariuszy

Odpowiedź emitentowi lub agentowi emitenta, udzielona przez Citi Handlowy na wniosek 
emitenta lub jego agenta o identyfikację akcjonariuszy (dotyczy ewentualnego naliczenia 
opłaty akcjonariuszowi tej spółki w sytuacji, gdy Citi Handlowy rejestruje akcje spółki na 
rachunku papierów wartościowych prowadzonym na imię akcjonariusza lub na rachunku 
zbiorczym prowadzonym na imię jego posiadacza)

bezpłatnie

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

za każde powiadomienie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy („wza”) USD 25

za każdą instrukcję wykonania prawa głosu na wza USD 150

za każda manualną instrukcję wykonania prawa głosu na wza  
(dopłata do ww. instrukcji wykonania prawa głosu)

USD 35

za każde potwierdzenie wykonania prawa głosu po wza USD 10

za każde zaświadczenie imienne uprawniające do uczestnictwa w wza USD 75

za każde przyjęcie pełnomocnictwa USD 60

za każde przyjęcie danych beneficjenta ujawnionego na rachunku zbiorczym  
w celu rejestracji na wza

USD 50

Zdarzenia korporacyjne

za każde powiadomienie o zdarzeniu korporacyjnym USD 25

za powiadomienie faksem nie dotyczy

za każdą dyspozycję dot. udziału pojedynczego beneficjenta w zdarzeniu  
o charakterze dobrowolnym

USD 100

za każdą dyspozycję manualną dot. udziału pojedynczego beneficjenta  
w zdarzeniu o charakterze dobrowolnym (dopłata do ww. dyspozycji)

USD 50

za każde przyjęcie pełnomocnictwa USD 60

za każde przyjęcie danych beneficjenta ujawnionego na rachunku zbiorczym USD 50

za obsługę każdej operacji o charakterze obligatoryjnym, realizowanej na papierach 
wartościowych bez dyspozycji Klienta

USD 20

Ponadto, należy uwzględnić następujące kwestie: 

• opłaty te są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, jeśli należny,

• opłaty ujawnione w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie w przyszłości, 

•  w celu uniknięcia wątpliwości, opłaty podane w niniejszym dokumencie są pobierane dodatkowo, oprócz 
obowiązujących opłat za rejestrowanie papierów wartościowych oraz opłat za obsługę operacji realizowanych na 
papierach wartościowych, prowadzoną w ramach standardowej oferty usług powierniczych Citi Handlowy,

•  chociaż warunki konkretnej indywidualnej umowy z klientem mogą się różnić, opłaty podane w niniejszym 
dokumencie ujawnienia kosztów odzwierciedlają obowiązujące obecnie standardowe opłaty mające zastosowanie 
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Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest przeznaczony wyłącznie dla celów informacyjnych i reklamowych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa 
do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, 
kapitał został w pełni opłacony.
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do każdej usługi. Stawki te nie zawierają różnych kosztów opłacanych przez klienta, obejmujących między innymi 
zewnętrzne koszty centralnego depozytu papierów wartościowych, koszty przesyłek kurierskich  
i transportu, opłaty rejestracyjne, tłumaczenia czy lokalne koszty związane z wykonywaniem prawa głosu przez 
pełnomocnika, w szczególności zmienne koszty zewnętrzne kancelarii prawnej reprezentującej klienta na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, które mogą być zależne od liczby reprezentowanych akcjonariuszy, miejsca obrad 
walnego zgromadzenia lub formy uczestnictwa (glosowanie poprzez obecność fizyczną lub zdalną w trybie 
elektronicznym),

•  usługi niestandardowe lub dodatkowe mogą wiązać się z innymi opłatami. Klientów pragnących skorzystać ze 
szczególnych usług lub mających dodatkowe pytania dotyczące modelu świadczenia usług obejmujących działanie 
przez pełnomocnika i związanych z nim opłat prosimy o kontakt z dedykowanym doradcą klienta. 
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