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rejestru 
akcjonariuszy

OFERTA

2 0 2 0

Już od 

99 zł/mies.

Znalazłeś 
lepszą ofertę?
Skontaktuj się 

z nami!



Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji niepublicznych
spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych stracą swoją ważność.
Akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom
maklerski). Wszystkie powyższe spółki akcyjne i komandytowo-
akcyjne zobowiązane są zawrzeć do dnia 30 września 2020 r.
umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego
rejestru. Brak zawarcia umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy grozi karą grzywny do 20.000 zł.

REJESTR AKCJONARIUSZY 
W DOMU MAKLERSKIM Q SECURITIES

✓ atrakcyjna cena
✓ wygodna aplikacja dla spółki i akcjonariuszy
✓ bezpieczeństwo

Czym jest obowiązkowy 
rejestr akcjonariuszy i 
kogo dotyczy?

Kluczowe daty
oraz linia czasu

01/01/2020 - obowiązek posiadania strony www do obsługi
akcjonariuszy
01/01/2020 - 30/09/2020 - podpisanie umowy (ew. warunkowej) z
podmiotem mającym prowadzić rejestr akcjonariuszy
30/09/2020 - maksymalny termin na wybór przez WZ podmiotu
mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy
30/09/2020 - maksymalny termin na pierwsze wezwanie
akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce (ew. w depozycie QS)
30/09/2020 - 31/01/2021 - kolejne cztery wezwania akcjonariuszy
do złożenia akcji w spółce (ew. w depozycie QS)
30/09/2020 - 28/02/2021 - kompletowanie dokumentów akcji
przez spółkę (możliwość depozytu akcji w QS)
01/03/2021 - utworzenie rejestru akcjonariuszy i utrata ważności
dokumentów akcji

01.01.2020 30.09.2020 31.01.2021 01.03.2021 01.03.2026

Obowiązek posiadania 
strony www do komunikacji 

z akcjonariuszami  

Podpisanie umowy (ew. warunkowej) 
z podmiotem prowadzącym rejestr 

Max. termin na wybór przez WZ 
podmiotu prowadzącego rejestr 

Max. termin na pierwsze 
wezwanie akcjonariuszy do 

złożenia akcji w spółce 

Kolejne wezwania akcjonariuszy 

Kompletowanie dokumentów akcji w spółce (możliwy depozyt w QS) 

Utworzenie rejestru 
akcjonariuszy oraz utrata 

ważności dokumentów akcji 

Utrata ochrony praw akcjonariuszy 
nieujętych w rejestrze

Max. termin na ostatnie 
wezwanie akcjonariuszy 
(łącznie pięć wezwań)  



Pakiet SPV

99zł

1 akcjonariusz*

0 zł

0 zł

0 zł

50 zł

100 zł

NIELIMITOWANE 
dla spółki i akcjonariuszy

Pakiet Premium

199zł

1 – 20 akcjonariuszy

0 zł

0 zł

0 zł

50 zł

100 zł

NIELIMITOWANE 
dla spółki i akcjonariuszy

Pakiet XL

299zł

21 - 50 akcjonariuszy

0 zł

0 zł

0 zł

50 zł

100 zł

NIELIMITOWANE 
dla spółki i akcjonariuszy

* dotyczy spółki należącej do grupy kapitałowej, do której to należy inna spółka, dla której Q Securities prowadzi rejestr w ramach pakietu innego niż Pakiet SPV.
** w przypadku rozwiązania przez klienta umowy przed upływem 2 lat od dnia otwarcia rejestru pobrana zostanie opłata w wysokości równowartości opłat
miesięcznych należnych za jeden rok.

Wypłata dywidendy za pośrednictwem Q Securities 

Podwyższenie kapitału zakładowego

Zapisanie praw poboru lub innych instrumentów

Podział lub scalenie akcji

Pozostałe

500 zł

500 zł + 25 zł za każdego nowego akcjonariusza

1000 zł

1000 zł

Ustalane indywidualnie

Czynności dodatkowe

Opłata miesięczna jest naliczana w oparciu o wybrany pakiet i liczbę akcjonariuszy na początku danego roku kalendarzowego oraz jest płatna z góry za cały rok.
Pozostałe opłaty są płatne na koniec kwartału kalendarzowego, w którym wystąpiły. Wszystkie wskazane kwoty są kwotami netto. Przelewy są realizowane w
systemie ELIXIR. W przypadku przelewów walutowych, zagranicznych i SORBNET należny jest zwrot poniesionych kosztów bankowych. Q Securities jest uprawnione
do żądania od klienta zwrotu poniesionych przez Q Securities na rzecz KDPW opłat do systemu rekompensat związanych z prowadzonym dla klienta rejestrem.

Opłata miesięczna

Liczba akcjonariuszy

Otwarcie rejestru** 

Wgląd do rejestru przez Aplikację

Czynność w rejestrze przez Aplikację

Czynność w rejestrze poza Aplikacją

Transakcja w rejestrze

Korzystanie z Aplikacji

✓ bezpłatna i dedykowana Aplikacja do zarządzania danymi z rejestru przez spółkę i akcjonariuszy
✓ nielimitowana liczba czynności dokonywanych za pośrednictwem Aplikacji
✓ możliwość aktualizacji wybranych danych przez spółkę i akcjonariuszy
✓ możliwość zamawiania / generowania świadectw rejestrowych i wyciągów z rejestru
✓ intuicyjny interfejs
✓ powiadomienie e-mail do spółki i akcjonariuszy o zmianach w rejestrze i innych czynnościach
✓ bramka e-mail dla spółki do komunikacji z akcjonariuszami (np. informacja o WZ)

Czynność w rejestrze to m.in. zmiana danych rejestrowych przez spółkę i danych osobowych przez akcjonariusza, zamówienie /
wygenerowanie świadectwa rejestrowego lub wyciągu z rejestru.

Transakcja w rejestrze to m.in. wpis przejścia własności akcji (np. sprzedaż, darowizna, dziedziczenie), ograniczonego prawa
rzeczowego (np. zastaw, użytkowanie), prawa głosu na żądanie zastawnika lub użytkownika lub innej czynności prawnej.

ATRAKCYJNA CENA
PŁATNOŚĆ DOPIERO W 2021 ROKU!!!

NIELIMITOWANE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

>50 AKCJONARIUSZY – SPECJALNA OFERTA 

Znalazłeś 
lepszą ofertę?

Skontaktuj 
się z nami!



✓ przygotujemy spółkę do przeprowadzenia całego
procesu i wesprzemy w trakcie

✓ utworzymy i poprowadzimy rejestr akcjonariuszy
zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych

✓ zapewnimy spółce i akcjonariuszom całodobowy
i wygodny dostęp do rejestru

✓ będziemy na bieżąco aktualizować rejestr (np.
sprzedaż, dziedziczenie, zastaw czy blokada akcji)

✓ umożliwimy zamawianie / generowanie
świadectw depozytowych i wyciągów z rejestru

✓ przeprowadzimy wypłatę dywidendy do
akcjonariuszy

✓ oddamy do dyspozycji zespół ekspertów służący
pomocą

✓ zapewniamy najwyższe standardy infrastruktury
bezpieczeństwa IT

Usługa  prowadzenia 
rejestru akcjonariuszy 

Dostęp online 24h ✓ nowoczesny system online do obsługi rejestru
przez spółkę i akcjonariuszy

✓ intuicyjność i automatyzacja procesów dla
użytkowników

✓ system powiadomień akcjonariuszy o zdarzeniach
np. informacja o WZ, wypłacie dywidendy czy
zmiany w rejestrze

✓ bezpieczny dostęp online 24/7
✓ wsparcie infolinii telefonicznej

Łatwiejsza i bezpieczna 
sprzedaż akcji

✓ umożliwiamy sprzedaż rejestrowanych akcji za
pośrednictwem naszego domu maklerskiego

✓ przygotujemy za ciebie profesjonalną
dokumentację transakcyjną (także w języku
angielskim)

✓ zapewnimy bezpieczne i sprawne rozliczenie
finansowe transakcji

✓ zapewniamy zniżki prowizyjne dla spółek
i akcjonariuszy z rejestru

Kliknij 
i dowiedz 
się więcej

https://qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/


DOM MAKLERSKI Q SECURITIES TO
JEDEN Z LIDERÓW USŁUG DEPOZYTOWYCH 

Jedyny w Polsce depozytariusz wśród 
domów maklerskich

Jesteśmy jedynym domem maklerskim w 
Polsce świadczącym usługi depozytariusza 
dla funduszy inwestycyjnych

Członek KDPW i GPW

Mamy doświadczenie 
zdobyte we współpracy  

z KDPW i GPW

Wieloletnie doświadczenie

Posiadamy długie i bogate 
doświadczenie w prowadzeniu 

rejestrów, ewidencji i depozytów

Jeden z liderów dematerializacji

Jesteśmy w czołówce instytucji  
dematerializujących instrumenty 
finansowe jako agent emisji

Bezpieczeństwo

Zapewnimy najwyższe standardy 
bezpieczeństwa infrastruktury IT

dla których 
deponujemy aktywa

150 
FUNDUSZY

obsługiwanych 
w ewidencjach

5 tys.
OSÓB

przechowywanych 
i rejestrowanych

60 mld
AKTYWÓW

prowadzonych 
przez nas

140 
EWIDENCJI

Dowiedz się więcej: www.qsecurities.pl

https://qsecurities.pl/


KONTAKT

Q SECURITIES S.A.
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa

E: biuro@qsecurities.pl
T: +48 22 417 44 00
F: +48 22 417 44 01 
www.qsecurities.pl

Niniejszy materiał jest upowszechniany wyłącznie w
celu reklamy i promocji usług, w szczególności nie
stanowi on oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego, w tym zwłaszcza oferty zawarcia
jakiejkolwiek umowy. Q Securities nie gwarantuje
poprawności i kompletności informacji zawartych w
niniejszym materiale i nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego
wykorzystania ani za skutki decyzji podjętych na jego
podstawie. Zakres świadczonej usługi oraz sposób jej
wykonania może różnić się od wskazanego w
niniejszym materiale. Wszystkie wskazane w niniejszym
materiale kwoty są kwotami netto i w wymaganym
zakresie zostaną powiększone o podatek VAT.

Q Securities S.A. jest domem maklerskim, posiadającym
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności maklerskiej, udzielone w dniu
29/10/2013 r. (DRK/WL/4020/29/31/112/1/2013) i w
dniu 4/11/2014 r. (DRK/WL/4020/45/16/14/112/4).

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304,
NIP:1080014541, kapitał zakładowy: 951.570,00 zł
(opłacony w całości). Szczegółowe informacje
dotyczące Q Securities znajdują się na stronie
internetowej: www.qsecurities.pl.

REJESTR AKCJONARIUSZY
E: rejestr@qsecurities.pl

Jacek Gołaszewski
Manager
Departament Przechowywania
Instrumentów Finansowych

E: jacek.golaszewski@qsecurities.pl
M: +48 534 877 915
T: +48 22 417 44 02 / +48 22 417 44 03

https://qsecurities.pl/

