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REJESTR AKCJONARIUSZY 
A ZABEZPIECZENIA NA AKCJACH 
– wybrane problemy praktyczne
z perspektywy wierzycieli finansowych
dotyczące stosowanych w praktyce obrotu
mechanizmów zabezpieczeń na akcjach
w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji
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(Interaktywna transmisja na żywo ze studia CEETA Live)



Krzysztof DziubińsKi
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Uczestniczył w ponad 120 emisjach papierów warto-
ściowych oraz wprowadzeniu wybranych z nich na 
GPW. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku 
kapitałowym. 

W Domu Maklerskim Navigator odpowiada również za 
Departament przechowywania i rejestrowania papie-
rów wartościowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy 
w procesach legislacyjnych dot. regulacji rynku kapita-
łowego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii 
Leona Koźmińskiego. Posiadacz licencji doradcy inwe-
stycyjnego nr 760, licencji maklera papierów wartościo-
wych nr 2193, CFA Charterholder oraz Certyfikowany 
Doradca w ASO.

Radca Prawny i Starszy Prawnik w kancelarii act 
BSWW.

Michał zajmuje się obsługą prawną emisji obligacji za-
bezpieczonych. Posiada kompleksowe doświadczenie 
w zakresie transakcji fuzji i przejęć. 

Uczestniczył w obsłudze projektów z zakresu restruktu-
ryzacji spółek i grup kapitałowych dla potrzeb optyma-
lizacji podatkowych.

Reprezentował przedsiębiorców w negocjacjach z 
ban-kami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia z 
tytułu opcji walutowych i kredytów inwestycyjnych. 

Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w proce-
sach sądowych i arbitrażowych ze stosunku spółki oraz 
dotyczących roszczeń odszkodowawczych z umów in-
westycyjnych.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na 
rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapita-
łu akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek pu-
blicznych, a także w zakresie rejestru akcjonariuszy.

Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta pu-
bliczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lo-
kum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna 
oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. 
do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie 
akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, 
Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hy-
drapres.

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. 
w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates 
oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
(Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. 
Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek 
notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady 
Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu 
GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). 

Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

Adwokat i Partner w kancelarii act BSWW. Posiada po-
nad 10-letnie doświadczenie w obszarze rynków kapi-
tałowych, transakcji finansowania, fuzji i przejęć oraz 
private equity.

Przeprowadzał i monitorował liczne projekty w zakresie 
finansowania dłużnego, mezzanine i private equity, w 
ramach których świadczył kompleksowe usługi doradz-
twa transakcyjnego i nadzorował zespoły prawników 
pracujących przy tych projektach. 

Obsługiwał kilkadziesiąt emisji obligacji, zarówno w ra-
mach strukturyzowanych transakcji prywatnych, jak i 
tych na rynku publicznym. 

Doradza również wierzycielom instytucjonalnym w 
procesach dochodzenia i restrukturyzacji długu finan-
sowego.

Zapewnia pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi 
spółek prawa handlowego.

Michał PawlaK



CEETA Live ZAUFALI NAM M.IN,:

ACCENTURE 
ALLIANZ
AMREST
AVIVA
BANK PEKAO 
BASF
BGK
BNP PARIBAS 
BUDIMEX
BZK GROUP
CAN PACK 
CARGILL
CEZ 
CIECH 
COLIAN
CREDIT AGRICOLE 
DELOITTE
DM BOŚ 
EC BĘDZIN
EFL
ENEA
ENERGA 
EUROCASH 
EURONET
EY
GENERAL ELECTRIC
GPW
GRUPA AZOTY

GRUPA LOTOS 
IDEA BANK 
ING BANK ŚLĄSKI 
KGHM POLSKA MIEDŹ 
KPMG
mBANK
MESSER GROUP 
NETIA
PGE 
PGNiG
PKN ORLEN
PKO BANK POLSKI 
POLPHARMA
PWC
RAFAKO 
ROVESE 
SGB BANK
SIEMENS 
SOCIETE GENERALE 
TAURON
TU EUROPA
TVN 
UNIDEVELOPMENT 
UNIMOT 
VEOLIA GROUP 
VOLKSWAGEN GROUP 
WARTA 
ZGH „BOLESŁAW” 

Pokonując barierę odległości i wymogu spotykania się 
w sali szkoleniowej, prosto zza swoich biurek, często 
podczas pracy w formie „home office”, nadajemy nowy 
wymiar profesjonalnej edukacji biznesowej zachowując 
najwyższe standardy.  

„CEETA Live” to efektywne i interaktywne uczestnictwo 
w pełnowymiarowych, wysokiej jakości, profesjonal-
nych szkoleniach. Bezpośredni kontakt z prowadzącym 
oraz pozostałymi uczestnikami zajęć pozwala na swo-
bodny udział w dyskusji i daje możliwość zadawania 
pytań „na żywo”. Najnowsze rozwiązania technologicz-
ne wspierane przez doświadczony zespół reżyserów i 
realizatorów transmisji tworzą komfortowe środowisko 
dla ekspertów prowadzących szkolenia jak i profesjona-
listów będących uczestnikami tych zajęć. 

Nieszablonowa formuła oraz najwyższej klasy prowa-
dzący stawiają czoło aktualnym, trudnym wyzwaniom 
rynku i doskonale uzupełniają zapotrzebowanie na naj-
wyższej rangi praktyczną wiedzę i doświadczenie w klu-
czowych obszarach finansów i prawa.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie we współpracy 
z najlepszymi ekspertami prezentujemy aktualny zestaw 
ważnych dla praktyków rynku obszarów tematycznych, 
dostępnych w formule online prosto ze studia „CEETA 
Live”.



Program:

1.WPROWADZENIE

a) główne założenia i uzasadnienie do nowelizacji 
KSH, a także przewidywane skutki dla rynku i obrotu

b) harmonogram dematerializacji oraz 
odpowiedzialność i sankcje za niedopełnienie 
obowiązków

c) nowe instytucje prawne: rejestr akcjonariuszy oraz 
świadectwo rejestrowe

d) rola domu maklerskiego w procesie dematerializacji 
akcji

2.OKRES INTERTEMPORALNY DO 01.03.21

a) czynności konieczne do założenia rejestru 
akcjonariuszy a interesy wierzyciela 
zabezpieczonego na akcjach – konsekwencje braku 
współdziałania akcjonariusza
w czynnościach niezbędnych do wpisania 
zabezpieczonych akcji w rejestrze akcjonariuszy;

b) przeprowadzenie procesu odbioru dokumentów 
akcji z dotychczasowego depozytu i złożenia ich w 
w spółce, z uwzględnieniem interesów zastawnika;

c) zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów akcji w 
w okresie od dnia ich złożenia w spółce do dnia w 
w otwarcia rejestru akcjonariuszy;

d) przejęcie na własność akcji będących przedmiotem 
zastawu w okresie od dnia złożenia ich w spółce do 
dnia otwarcia rejestru akcjonariuszy;

e) zajęcie komornicze akcji w okresie 
intertemporalnym;

   f ) zabezpieczenie interesów zabezpieczonego 
       wierzyciela w przypadku podjęcia przez spółkę
       decyzji o rejestracji akcji w KDPW.

3. OKRES DOCELOWY PO 01.03.21

a) moment powstania ograniczonych praw
rzeczowych według znowelizowanych przepisów
KSH a interesy zastawnika;

b) tryb wpisu zastawu i związanych z nim uprawnień
do rejestru akcjonariuszy
– zabezpieczenie interesów zastawnika;

c) Przejęcie akcji będących przedmiotem zastawu na
własność w celu zaspokojenia zastawnika
– tryb przenoszenia własności akcji zapisanych w
rejestrze akcjonariusz;

d) zajęcie komornicze akcji będących przedmiotem
zastawu, zapisanych w rejestrze akcjonariuszy;

e) zapewnienie zastawnikowi efektywnych
mechanizmów „negative pledge”;

   f ) wykonywanie prawa głosu przez zastawnika;

g) świadectwo rejestrowe – aspekty istotne
z perspektywy praw zastawnika;

h) jawność rejestru z perspektywy interesów
zastawnika;

i) zabezpieczenie zastawnika przed niepożądaną
zmianą sposobu rejestrowania akcji: zmiana rejestru
akcjonariuszy na dematerializację
w KDPW i vice versa;

j) zabezpieczenie zastawnika przed niepożądaną
zmianą podmiotu prowadzącego
rejestr/wygaśnięciem rejestru;

k) ochrona danych wrażliwych w kontekście
jawności rejestru akcjonariuszy;

l) prezentacja historii wpisów w rejestrze, w tym ciągu
wpisów i wykreśleń dotyczących ograniczonych
praw rzeczowych.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 i kończą ok. 17:00. 
W trakcie zaplanowano dwie przerwy kawowe 
oraz godzinną przerwę na lunch.



Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych 
przez firmę CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory 
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w 14 dni od dnia 
otrzymania faktury na konto CEETA Central and Eastern Europe 
Training Advisory.

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji po 
termienie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty jak za uczestnic-
two. Istnieje możliwość zastępstw.

CEETA zastrzega sobie prawo do zmiany daty, prowadzących 
oraz odwołania seminarium w razie nieprzewidznianych 
wcześniej i niezależnych od organizatora okoliczności.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:
Przelew bankowy
mBank S.A.
Nr konta: 31 1140 2017 0000 4102 1305 4692

FAKTURA:
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT,

________________________nasz nr NIP 
i upoważniamy firmę CEETA - Central and
Eastern Europe Traning Advisory do
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT.

Wyrażamy zgodę na wystawienie i przesyłanie
faktury w formie elektronicznej:

______________________TAK na adres: 

NASZ ADRES:
ul. Grzybowska 4/217, 00-131 Warszawa 
tel.: 22 828 07 13 ; info@ceeta.pl

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres: 

registration@ceeta.pl 

DATA:
     30 czerwca 2020 (9:00-17:00)

MIEJSCE:
     CEETA Live

CENA: 
     1 700 PLN + VAT

REJESTR AKCJONARIUSZY 

A ZABEZPIECZENIA NA AKCJACH



KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO 

Informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory 

w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowska 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administratorem  danych  osobowych jest Tomasz Dendura e-mail: tomasz.dendura@ceeta.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie prowadzonej przez firmę CEETA Central and Eastern 
Europe Training Advisory działalności gospodarczej (realizacja kongresów i warsztatów szkoleniowych).

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

5) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory 
Tomasz Dendura.

KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CEETA Central and Estern Europe 
Training Advisory w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 4, NIP: 8151611059, REGON: 017503334 
wynikajacych z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej 
(realizacja kongresów i warsztatów szkoleniowych).

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;

3) Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:


	strona1
	strona2
	strona3
	strona4
	strona5
	strona6

	FIRMA: 
	ADRES1: 
	ADRES2: 
	IMIĘ I NAZWISKO1: 
	nip: 
	STANOWISKO1: 
	DEPARTAMENT1: 
	TELEFON1: 
	E-MAIL1: 
	IMIĘ I NAZWISKO2: 
	Check Box4: Off
	Check Box6: Off
	Check Box2: Off
	TAK na adres: 
	STANOWISKO2: 
	DEPARTAMENT2: 
	TELEFON2: 
	E-MAIL2: 
	IMIĘ I NAZWISKO3: 
	STANOWISKO3: 
	DEPARTAMENT3: 
	TELEFON3: 
	E-MAIL3: 
	IMIĘ I NAZWISKO4: 
	STANOWISKO4: 
	DEPARTAMENT4: 
	TELEFON4: 
	E-MAIL4: 


