UMOWA O PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY

zawarta w Warszawie, w dniu (dalej: „Umowa”), pomiędzy:
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29, 00 - 867 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: 0000249524, NIP: 107000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206,00 zł opłaconym w całości
(„Copernicus”),

a

uprawnionych do reprezentacji łącznej Spółki

Spółka i Copernicus zwani są dalej łącznie „Stronami", a pojedynczo „Stroną".
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I. Definicje
§ 1.
1.

Użyte w Umowie pojęcia pisane od wielkiej litery oznaczają:
b) Akcja – akcje imienne i akcje na okaziciela począwszy od serii A emitowane przez Spółkę na podstawie
KSH;
c) Akcjonariusz – każdy podmiot będący posiadaczem Akcji, będący wpisany w księdze akcyjnej lub podmiot
wpisany w Rejestrze Akcjonariuszy;
d) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy, w których Copernicus prowadzi działalność operacyjną;
e) KPC – ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. z dnia 2019.08.05,
Dz.U.2019.1460);
f) KSH – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z dnia 2019.03.15,
Dz.U.2019.505);
g) Regulamin – Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w Copernicus Securities Spółka Akcyjna,
określający zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy w Copernicus Securities S.A.;
h) Rejestr Akcjonariuszy – system rejestracji Akcji, w ramach którego gromadzone są dane wymagane przez
KSH, określone w statucie Spółki oraz Regulaminie, odzwierciedlający aktualny stan akcjonariatu Spółki,
wszelkie zmiany w tym zakresie oraz spełnienie wymogów formalnych przewidzianych przez KSH;
i) Świadectwo Rejestrowe – świadectwo potwierdzające uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy, o treści określonej w KSH;
j) Wynagrodzenie – wynagrodzenie uzgodnione pomiędzy Stronami na zasadach określonych w Umowie.

2.

Postanowienia Umowy dotyczące Akcji stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw
użytkowych, świadectw założycielskich, praw poboru i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale
majątku Spółki.

3.

Pojęcia pisane od wielkiej litery, a nie zdefiniowane w niniejszej Umowie, mają znaczenie jak im nadane w
Regulaminie, a w przypadku braku takiej definicji zgodnie z ich znaczeniem, wynikającym z powszechnie
obowiązującego prawa.

II. Przedmiot Umowy i Postanowienia Ogólne
§ 2.
1.

Umowa stanowi umowę, o której mowa w art. 3282 §1 KSH.

2.

Stosunki prawne między Stronami regulowane są przez Umowę, której integralną część stanowi Regulamin. W
przypadku odmienności postanowień Regulaminu w stosunku do postanowień Umowy, pierwszeństwo będą
mieć postanowienia Umowy.

3.

Copernicus świadczy na rzecz Spółki usługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami KSH
oraz statutu Spółki, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

4.

Prowadzenie przez Copernicus Rejestru Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszelkie niezbędne
w tym zakresie czynności, w szczególności:
a) rejestrowanie Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy;
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b) dokonywanie wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny w
dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania takiego żądania;
c) powiadomienie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis w
Rejestrze Akcjonariuszy o treści zamierzonego wpisu przed jego dokonaniem, chyba że wyraziła ona zgodę
na wpis;
d) powiadomienie osoby żądającej wpisu oraz Spółkę o dokonanym wpisie;
e) badanie treści i formy dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu;
f) wydawanie w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki i każdego
z Akcjonariuszy na ich żądanie;
g) wydawanie Świadectwa Rejestrowego na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika
uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji, odrębnie na każdy rodzaj Akcji;
h) dokonywanie blokady określonej liczby Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy, które są wskazane w treści
Świadectwa Rejestrowego;
i) informowanie Spółki o utracie ważności Świadectwa Rejestrowego, wystawionego w celu uczestniczenia
Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z przyczyn wskazanych w KSH;
j) wykonywanie zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki względem jej Akcjonariuszy, z tytułu przysługujących
im praw z Akcji.
6.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że czynności objęte niniejszą Umową nie obejmują swoim
zakresem:
a) usług doradztwa podatkowego;
b) usług księgowych;
c) obsługi prawnej;
d) usług audytu finansowego;
e) usług oceny technicznej, w szczególności ekspertyz z zakresu ochrony środowiska inżynieryjnotechnicznych.

III. Oświadczenia i Zapewnienia
§3.
1.

Copernicus oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) oraz posiada stosowne
zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej objętej niniejszą Umową.

2.

Copernicus oświadcza i zapewnia Spółkę, iż zobowiązuje się do świadczenia usługi wskazanej w §2 zgodnie z
należytą starannością oraz zasadami etyki oraz przepisami prawnymi regulującymi działalność Copernicus w
zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.

Spółka oświadcza i zapewnia Copernicus, iż:
a) posiada zdolność do czynności prawnych konieczną do zawarcia niniejszej Umowy;
b) zostały udzielone wszelkie zgody organów Spółki wymagane przez przepisy prawa [oraz umowę Spółki/
statut Spółki] w związku z zawarciem Umowy oraz wykonaniem przez Spółkę wynikających z niej
obowiązków;
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c) zawarcie Umowy oraz wykonanie przez nią zobowiązań z niej wynikających nie stanowi i nie będzie
stanowiło naruszenia prawa lub jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej;
d) wszelkie złożone przez Spółkę oświadczenia i zapewnienia są prawdziwe, rzetelne, wiążące, dokładne i
pełne oraz prawidłowo odzwierciedlają sytuację prawną lub finansową Spółki, a Spółce nie są znane żadne
inne istotne okoliczności, które nie zostały ujawnione Copernicus, a których ujawnienie mogłoby mieć
negatywny wpływ na podjęcie przez Copernicus decyzji o zawarciu ze Spółką Umowy;
e) (i) Spółka nie złożyła oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, (ii) Spółka nie jest
niewypłacalna, (iii) Spółka nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosek taki nie został złożony w
stosunku do Spółki, (iv) w stosunku do Spółki nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania
zagranicznego postępowania upadłościowego, (v) Spółka nie jest wpisana do rejestru dłużników
niewypłacalnych w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn. zm.).
4.

Spółka oświadcza, iż zobowiązuje się do przekazywania Copernicus niezbędnych dokumentów, informacji i
wyjaśnień, a także utrzymywania bieżących kontaktów, w tym w szczególności do:
a) zgłoszenia do Rejestru Akcjonariuszy wszystkich złożonych w Spółce dokumentów Akcji, warrantów
subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w
dochodach lub podziale majątku Spółki oraz praw poboru;
b) niezwłocznego zgłoszenia wpisu zmian do Rejestru Akcjonariuszy od dnia zaistnienia zdarzenia
uzasadniającego taki wpis w Rejestrze Akcjonariuszy;
c) zebrania od Akcjonariuszy numerów rachunków bankowych i przekazanie ich Copernicus w celu
pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu
przysługujących im praw z Akcji – w przypadku nieprzekazania przez Spółkę numeru rachunku bankowego
danego Akcjonariusza do Copernicus, Copernicus informuje Spółkę, a Spółka przyjmuje to do wiadomości i
akceptuje, że zobowiązania pieniężne przysługujące takim Akcjonariuszom z ich praw z Akcji, zostaną
przekazane przez Copernicus do depozytu sądowego zgodnie z przepisami KPC. Koszty depozytu
sądowego zostaną pokryte przez Spółkę.

5.

Spółka wyraża zgodę na przetwarzanie przez Copernicus danych osobowych jej pracowników, osób ją
reprezentujących lub osób reprezentujących stronę trzecią działającą na zlecenie Spółki, a także danych
osobowych dotyczących Akcjonariuszy. Przekazując dane osobowe Spółka potwierdza wyrażenie przez osoby,
których dane dotyczą zgody na przetwarzanie przez Copernicus tak przekazanych danych osobowych, a także
oświadcza i zapewnia Copernicus, że osoby, których dane dotyczą są świadome przysługujących im praw, oraz
jest w posiadaniu stosownych w tym zakresie pełnomocnictw, w przypadku gdy przekazane do Copernicus dane
osobowe dotyczą osoby trzeciej.

6.

Spółka zobowiązuje się spowodować, że jej pracownicy i inne reprezentujące ją osoby będą udzielać
Copernicus informacji i dokumentów potrzebnych do świadczenia usługi, o której mowa w §2 Umowy, w czasie
pozwalającym Copernicus wywiązać się z przyjętych zobowiązań.
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IV. Wynagrodzenie
§4.
1.

Na podstawie niniejszej Umowy Spółka zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Copernicus w
wysokości zryczałtowanej i zgodnie z ustępami poniżej. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto, do
którego należy doliczyć należny podatek VAT według obowiązujących stawek.

2.

Wynagrodzenie za czynności związane z prowadzeniem na rzecz Spółki Rejestru Akcjonariuszy określone
zostały w Załączniku do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że dla pierwszego roku świadczenia usługi Rejestru
Akcjonariuszy Copernicus wystawia fakturę VAT niezwłocznie po zawarciu przez Strony Umowy, przy czym rok
świadczenia przedmiotowej usługi liczy się od dnia 1 marca 2021 roku.

3.

Zapłata Wynagrodzenia, powinna być dokonana przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT
najpóźniej w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT, przy czym za termin zapłaty uznaje się datę uznania
rachunku Copernicus.

4.

Spółka oświadcza, że w odniesieniu do art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), wyraża zgodę na przesyłanie przez Copernicus w formie
elektronicznej faktur VAT, wystawianych za usługi wykonane i wynikające z niniejszej Umowy, na adres e-mail
Spółki wskazany w §5. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktury w formie
elektronicznej w przypadku niepoinformowania przez Spółkę o zmianie adresu e-mail dla doręczeń faktury lub
z powodu niedziałania lub niepoprawnego działania serwera, na który trafia korespondencja w formie
elektronicznej, o ile Copernicus nie został o tym fakcie wcześniej powiadomiony na zasadach przewidzianych
dla doręczeń w niniejszej Umowie.

V. Doręczenia
§5.
1.

Wszelka korespondencja kierowana przez Strony i związana z wykonaniem Umowy doręczana będzie na
następujące adresy, numery telefonów i adresy e-mail:
W przypadku korespondencji kierowanej do Copernicus:
Copernicus Securities S.A.
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Tel.: +48 22 44 00 169
e-mail: rozliczenia@copernicus.pl
W przypadku korespondencji kierowanej do Spółki:

w tym adres e-mail Spółki wskazany dla celów przesyłania przez Copernicus faktur elektronicznych, o których
mowa w §4 ust. 6: {
Strony ponadto ustalają, że wszelkie powiadomienia związane z Umową mogą być przesyłane na adresy
wskazane w komparycji Umowy, a także za pośrednictwem aplikacji służącej dla celów nawiązania stosunków
prawnych i świadczenia usługi Rejestru Akcjonariuszy udostępnionej Spółce przez Copernicus.
2.

Doręczenia będą uważane za skuteczne:
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a) jeżeli zostały doręczone osobiście – w dniu dostarczenia lub podjęcia próby dostarczenia;
b) w przypadku wysłania listem poleconym lub kurierem – w dniu dostarczenia listu lub podjęcia próby jego
dostarczenia;
c) w przypadku przesyłania korespondencji w formie elektronicznej na pocztę e-mail – z chwilą wysłania
korespondencji przez Stronę wysyłającą na adres e-mail podany przez drugą Stronę.
d) w przypadku przesyłania korespondencji w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji, o której mowa
w ust. 1 ostatni akapit – z chwilą wysłania korespondencji przez Stronę wysyłającą.
3.

Doręczenia otrzymane w dniu innym niż Dzień Roboczy albo po godzinie 17:00 czasu obowiązującego w
Rzeczpospolitej Polskiej, będą uważane za doręczone następnego Dnia Roboczego, chyba że Copernicus
potwierdzi Spółce otrzymanie korespondencji w dniu, w którym je otrzymał.

4.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianie adresów, numerów telefonów lub adresów
e-mail dla celów doręczeń. W przypadku braku właściwego przekazania drugiej Stronie zmienionych adresów
lub numerów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, korespondencję kierowaną przez Stronę wysyłającą
na ostatni znany jej adres lub numer uważa się za skutecznie doręczoną.

VI. Zachowanie Poufności
§6.
Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje związane z zawarciem i wykonaniem Umowy
oraz nie ujawniać ich stronom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie
danych wynika z mocy prawa, jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy lub gdy osobie trzeciej znane są w chwili
przekazania informacje objęte tajemnicą na mocy niniejszego postanowienia.

VII. Obowiązywanie Umowy
§7.
1.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.

Spółce przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Copernicus obowiązków, wynikających z postanowień Umowy lub działania na szkodę Spółki.
Rozwiązanie Umowy przez Spółkę z innych powodów niż rażące naruszenie postanowień Umowy przez
Copernicus jest dopuszczalne z zachowaniem trzy miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3.

Rozwiązanie Umowy przez Copernicus jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem trzy
miesięcznego terminu wypowiedzenia.

4.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej tak by druga
Strona mogła się z nim zapoznać. W okresie wypowiedzenia Copernicus zobowiązuje się do świadczenia usług
w niezmienionym zakresie.
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VIII. Postanowienia Końcowe
§8.
1.

Spółka oświadcza, iż znana jest jej treść Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do
jego stosowania. Jednocześnie Spółka oświadcza, iż przekaże treść Regulaminu każdemu podmiotowi
będącemu Akcjonariuszem Spółki lub też wskaże takim podmiotom miejsce, w tym m.in. na przykład stronę
internetową Copernicus, z którego podmioty te mogą zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

3.

Zmiana danych osób oraz danych kontaktowych wskazanych w § 5 mogą być dokonane przez Strony w formie
pisemnego oświadczenia według zasad przewidzianych w niniejszej Umowie dla doręczeń.

4.

Z dniem 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy.

5.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy KSH.

6.

Umowa zawiera w pełni zgodny zamiar Stron i stanowi kompletną umowę zawartą pomiędzy Stronami w
odniesieniu do jej przedmiotu.

7.

Umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i powinna być interpretowana zgodnie z tym prawem.

8.

Wszelkie spory związane z interpretacją Umowy, jej wykonywaniem, ważnością, naprawieniem szkody wynikłej
z jej niewykonania lub nienależytego wykonania będą rozstrzygane sądy powszechne właściwe dla siedziby
Copernicus.

9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

10. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia określonym w komparycji Umowy.
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WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI REJESTRU AKCJONARIUSZY

W związku z postanowieniami §4 ust. 2 Umowy, Copernicus świadczy usługę Rejestru Akcjonariuszy według
następującego taryfikatora:
Liczba Akcjonariuszy Spółki

Opłata za pierwszy rok świadczenia
usługi

Opłata za drugi rok świadczenia usługi

1-5

1.200 zł

1.200 zł*

6 – 25

3.000 zł

3.000 zł*

26 - 100

6.000 zł

6.000 zł

101 i więcej

Opłata uzgadniana indywidualnie

Wynagrodzenie wskazane w tabeli powyżej wyrażone jest w kwocie netto, do którego należy doliczyć należny
podatek VAT według obowiązujących stawek.
*

w przypadku skorzystania z tzw. Promocji Voucher’owej, opłata w drugim roku świadczenia usługi ograniczona
jest do kwoty 120 zł netto – warunki Promocji Voucher’owej dostępne są m.in. na stronie internetowej Copernicus

Spółka dokonuje następującego wyboru opłaty:
deklarowana liczba Akcjonariuszy Spółki:

Podpis Spółki zgodnie z reprezentacją:
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