v04

Umowa
świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy
zawarta w _____________________, w dniu _____________________, 2021 roku („Umowa”), pomiędzy:
Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni
opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541, w imieniu której działa/ją:
__________________________________________
zwaną dalej „Q Securities”,
a
Dane dotyczące osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Firma / nazwa Klienta
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)
Siedziba (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica,
numer domu i lokalu)
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż siedziba
(kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer
domu i lokalu)
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny właściwy
organ rejestracyjny i odpowiedni numer)
Kapitał zakładowy Klienta ze wskazaniem
wysokości opłaconego kapitału (jeśli dotyczy)
Numer REGON (o ile posiada)
E-mail Klienta do kontaktu
E-mail do przesłania faktur z tytułu Umowy
Numer telefonu oraz dane osoby kontaktowej
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego
dla rozliczeń podatkowych Klienta (kraj, kod,
miejscowość, ulica, numer)
NIP (lub inny właściwy numer podatkowy ze
wskazaniem kraju rezydencji podatkowej)
Dane osób upoważnionych do reprezentowania
Klienta oraz sposób reprezentacji:
• imię i nazwisko,
• rodzaj, numer i data ważności dokumentu
tożsamości,
• PESEL (jeżeli posiada)
zwaną dalej „Klientem” lub „Spółką”.
Q Securities oraz Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.
Zważywszy, że:
1)
Q Securities jest domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tj. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o obrocie”), uprawnionym do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych,
2)
Klient jest zainteresowany skorzystaniem z usługi maklerskiej Q Securities polegającej na: (i) prowadzeniu rejestru
akcjonariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 505
z późn. zm.) (dalej: „KSH”) oraz (ii) prowadzeniu rachunku pieniężnego w zakresie niezbędnym dla pośredniczenia w
wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki,
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Strony postanawiają, co następuje:
§1
Q Securities zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi (dalej: „Usługa”), obejmującej czynności w zakresie
prowadzenia dla Klienta rejestru akcjonariuszy Spółki w rozumieniu KSH (dalej: „Rejestr” lub „Rejestr Akcjonariuszy”) oraz
– o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej – pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec
Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego.
2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi prowadzenia Rejestru
Akcjonariuszy (dalej: „Regulamin”). Pojęcia niezdefiniowane w Umowie a pisane wielką literą mają znaczenie nadane im
w Regulaminie.
3. Klient niniejszym oświadcza, że zna, rozumie i akceptuje treść Regulaminu.
4. Klient oświadcza, ze jest świadomy ciążących na nim obowiązków związanych z powierzeniem Q Securities świadczenia
Usługi, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji KSH, jak również z postanowień niniejszej
Umowy.
5. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, KSH lub Ustawie o obrocie.
6. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
7. Klient zawierając Umowę niniejszym oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się i akceptuje treść dokumentów
przekazanych mu przez Q Securities, zawartych w Pakiecie informacyjnym domu maklerskiego Q Securities S.A.
dotyczącego MiFID II:
1) Szczegółowe informacje dotyczące Q Securities S.A oraz świadczonych usług,
2) szczegółowe informacje dotyczące Usługi – poprzez przekazanie Regulaminu oraz informacji,
o których mowa w pkt 1) powyżej,
3) Informacje o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczonymi przez Q Securities S.A. usługami (informacja ex ante).
8. Q Securities nadaje Klientowi status klienta detalicznego. Zasady kategoryzacji klientów oraz kwestie dotyczące zmiany
kategorii znajdują się w Regulaminie.
9. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej Umowy nie jest zlecenie Q Securities
przechowywania jakichkolwiek dokumentów, w tym Akcji.
10. Q Securities oświadcza, iż w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jest zobowiązana do zachowania tajemnicy
zawodowej zgodnie z przepisami Ustawy.
11. Wykonanie czynności określonych w Umowie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności KSH
oraz Ustawą o obrocie, na podstawie informacji lub dokumentów udostępnionych Q Securities w wykonaniu postanowień
Umowy, w tym Oświadczenia.
§2
1. W ramach czynności wchodzących w zakres Usługi, Q Securities zobowiązuje się w szczególności do:
1) prowadzenia Rejestru,
2) dokonywania wpisów w Rejestrze,
3) udostępniania informacji zawartych w Rejestrze,
4) wydawania Świadectw rejestrowych,
5) pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z
Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej.
2. W celu umożliwienia Q Securities świadczenia Usługi, Klient zobowiązuje się w szczególności do:
1) zgromadzenia oraz dostarczenia Q Securities wszelkich informacji, dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do
świadczenia Usługi, w szczególności niezbędnych do prowadzenia Rejestru,
2) udzielania Q Securities wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy, także wobec
Akcjonariuszy oraz innych podmiotów trzecich,
3) wykonywania czynności, o których mowa powyżej, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym
regulacji KSH oraz postanowieniami Umowy.
3. Klient zobowiązuje się do tego, że dostarczane Q Securities informacje, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust.
2 będą prawdziwe oraz kompletne.
4. Klient zwalnia Q Securities – także wobec podmiotów trzecich - od wszelkiej odpowiedzialności związanej
z nieprawdziwością lub niezupełnością danych zawartych w informacjach, dokumentach i oświadczeniach dostarczanych
lub składanych Q Securities w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.
5. Klient zwalnia Q Securities – także wobec podmiotów trzecich – od wszelkiej odpowiedzialności związanej
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Klienta.
6. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Q Securities o wszelkich zmianach dotyczących ww. informacji,
dokumentów lub oświadczeń.
§3
Wynagrodzenie należne Q Securities z tytułu świadczenia Usługi oraz zasady jego płatności ustala się zgodnie z zasadami
szczegółowo określonymi w Regulaminie.
§4
Regulamin określa szczegółowe zasady odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania
Umowy.
§5
1. Zasady przetwarzania Danych osobowych szczegółowo określa Regulamin.
1.
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3.

1.
2.

3.
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5.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) Danych osobowych
Akcjonariuszy, Zastawników, Użytkowników oraz wszelkich danych udostępnionych na potrzeby realizacji niniejszej
Umowy jest Spółka.
Z chwilą przekazania przez Spółkę Danych osobowych Akcjonariuszy, Zastawników, oraz Użytkowników oraz wszelkich
danych udostępnionych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, Q Securities staje się ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).
§6
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku braku podjęcia przez Klienta Uchwały WZ przed podpisaniem Umowy, Strony postanawiają, iż Umowa jest
zawierana oraz wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Klienta Uchwały WZ, przy
czym Uchwała WZ powinna być podjęta nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Klient dostarczy
Q Securities niezwłocznie kopię Uchwały WZ.
Q Securities zobowiązane jest uruchomić Rejestr Akcjonariuszy w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa pod warunkiem wykonania przez Klienta obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2, w tym dostarczenia Q Securities
Oświadczenia (o którym mowa w Regulaminie) najpóźniej na miesiąc przed dniem uruchomienia Rejestru.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Szczegółowe zasady rozwiązania Umowy określa Regulamin.
§7
Strony wskazują niniejszym swoje dane kontaktowe, określając sposób komunikowania się między sobą w związku z
realizacją postanowień Umowy, w zakresie jakim dokumenty te, Umowa, ani przepisy prawa nie przewiduje formy
pisemnej:
1) Q Securities:
Jacek Gołaszewski, Paweł Kosk
mail: rejestr@qsecurities.pl
tel.: 534 123 000, 22 417 44 00
fax: 22 417 44 01
2) Klient:
Adresy e-mail, nr. tel. i dane osoby kontaktowej zostały wskazane w komparycji Umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się do aktualizacji danych zawartych w ust. 1. Zmiana informacji, określonych w ust. 1 w
zakresie dotyczącym danej Strony, nie wymaga zmiany Umowy i odbywa się poprzez przekazanie drugiej Stronie
aktualnych informacji za pośrednictwem wskazanych w Umowie adresów e-mail. Zmiana taka odnosi skutek począwszy
od dnia roboczego następującego po dniu, w którym przekazano aktualne informacje.
Klient niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyraża albo nie wyraża zgody na otrzymywanie od Q Securities - za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany w
komparycji Umowy adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Q Securities
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
TAK
NIE
Klient niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyraża albo nie wyraża zgody na przekazywanie przez Q Securities treści
dotyczących oferty Q Securities S.A. w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego, na wskazany w komparycji
Umowy numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
TAK
NIE
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają form pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Q Securities jest
uprawniona do wprowadzenia zmian do Regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Klient wyraża zgodę na powiadamianie go o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta, wskazany w komparycji Umowy.
Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Q
Securities.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

__________________
Q Securities

__________________
Klient
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Załączniki:
1) Regulamin zawierający Cennik,
2) Kopia Uchwały WZ1.
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W przypadku, gdy Uchwała WZ została podjęta przed zawarciem Umowy.
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