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Dematerializacja akcji - informacja 

Dematerializacja akcji oznacza, że akcje nie będą już miały postaci dokumentów papierowych. Akcje 

i wszystkie dane z nimi związane będą zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez 

uprawniony podmiot zewnętrzny w formie elektronicznej. Nowe rozwiązanie można porównać do 

stosowanych już od dawna przez banki zapisów na rachunkach bankowych w formie elektronicznej.  

Obowiązek dematerializacji akcji dotyczy wszystkich spółek akcyjnych i został wprowadzony  Ustawą 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2019 r., poz. 1798, zmienioną Dz.U. 2020 r., poz. 875). 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2020 roku wybrało jako podmiot, który będzie 

prowadził rejestr Dom Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Stojałowskiego 27. Dom 

Maklerski BDM S.A. to spółka o ugruntowanej pozycji, funkcjonująca na rynku kapitałowym od 1993 

roku. Jest podmiotem licencjonowanym, działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

Przekazanie prowadzenia rejestru domowi maklerskiemu nie oznacza, że akcje będą przedmiotem 

obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Nie oznacza to również, że dom maklerski będzie mógł 

akcje sprzedać. Akcjami, tak jak dotychczas, dysponować będą mogli wyłącznie Akcjonariusze, a dom 

maklerski będzie jedynie odnotowywał ich decyzje w rejestrze. 

W terminie do 1 marca 2021 roku wszyscy Akcjonariusze są obowiązani do złożenia dokumentów 

akcji do FTT. W zamian za złożone dokumenty Akcjonariusz otrzyma pokwitowanie zawierające dane 

o złożonych akcjach. Począwszy od 1 marca 2021 roku dokumenty akcji tracą ważność a za 

Akcjonariusza będzie uważany tylko ten, kto będzie wpisany do rejestru. Dlatego ważnym jest, aby 

każdy Akcjonariusz złożył akcje do FTT w terminie do 1 marca 2021 roku.  

Zdematerializowane dokumenty akcji będą przechowywane w siedzibie FTT.  

Wszelkie dokumenty związane ze zmianą wpisu w rejestrze można składać w FTT lub bezpośrednio w 

domu maklerskim. Zasady składania dokumentów skutkujących dokonaniem operacji zmiany zapisów 

w rejestrze lub potwierdzaniem ich aktualnego stanu reguluje Regulamin (umieszczony na stronie 

www w sekcji dla Akcjonariuszy). Koszty założenia i prowadzenia rejestru ponosi Spółka. Niektóre 

koszty operacji w rejestrze ponosi Akcjonariusz – cennik umieszczony na stronie www w sekcji dla 

Akcjonariuszy. 

Akcjonariusz będzie miał prawo wglądu do rejestru. W rejestrze będą ujawnione między innymi 

następujące dane: nazwisko i imię akcjonariusza, adres zamieszkania albo inny adres do doręczeń, 

wartość nominalna, seria i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji. Akcjonariusz 

może zamiast adresu zamieszkania podać adres do doręczeń. Jawność danych dla spółki 

i Akcjonariuszy jest zgodna z RODO, gdyż podstawę przetwarzania danych osobowych w rejestrze 

stanowią art. 3283 i 3285 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 

r. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).  

W rejestrze będzie ujawniony każdy Akcjonariusz, nawet ten, który ma 1 akcję.  
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Akcjonariusz będzie mógł wystąpić do podmiotu prowadzącego rejestr o wydanie świadectwa 

rejestrowego, które będzie dokumentem imiennym potwierdzającym uprawnienia z akcji. Celem 

uzyskania świadectwa rejestrowego należy zwrócić się do domu maklerskiego lub FTT. 

W siedzibie FTT będzie wyznaczona osoba, która będzie pomagała Akcjonariuszom w załatwianiu 

wszelkich formalności dotyczących akcji. W związku z powyższym, tak jak dotychczas, Akcjonariusz 

będzie mógł w biurowcu FTT załatwić wszystkie formalności związane a akcjami.  

Spółka będzie miała prawo wglądu do rejestru. Spółka będzie nadzorować niezależnie poprawność 

zapisów w rejestrze akcji. Spółka będzie, jad dotąd, sporządzać listę uprawnionych do udziału 

w walnych zgromadzeniach bez  potrzeby żadnych dodatkowych czynności ze strony akcjonariuszy. 

Akcjonariusz ma prawo do złożenia skargi (reklamacji) na działania lub zaniechania domu maklerskiego. 

Skargi należy składać osobiście lub pisemnie pod adresami podanymi na stronie www.bdm.pl, 

telefonicznie pod numerem 800-312-124, pod adresem email: skargi@bdm.pl. Skargi można składać 

również w siedzibie FTT.  

Więcej informacji w sprawie, można uzyskać pod numerami telefonu 32 649 71 04, 32 649 71 31, w dni 

robocze, w godzinach od 8ºº do 14ºº. 

 

Zarząd  

FTT Wolbrom S.A. 

 

 

 

 


