
 

Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w 

komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 

 

  
DO 31 MARCA 2020 R. TRZEBA POWIADOMIĆ  

O OBLIGACJACH SPRZED 1 LIPCA 2019 R.  
 

  

 

Obligacje, listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane po 30 czerwca 

2019 r. podlegają obowiązkowej dematerializacji. O papierach wartościowych 

wyemitowanych wcześniej również należy poinformować Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych. Emitenci mają obowiązek je zgłosić do końca marca 2020 r.  

Wynika to z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 

rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243).  

Ustawa wprowadza reguły przejściowe dla obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów 

inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Nie podlegają one obowiązkowi 

dematerializacji oraz rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych według 

obecnie obowiązujących zasad, choć emitenci mogą dobrowolnie zastosować taką 

procedurę. Jeśli się na to nie decydują, to mają obowiązek przekazać do Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych podstawowe informacje dotyczące emisji oraz 

terminów wykonania zobowiązań wynikających z papierów dłużnych. Termin zgłoszenia 

upływa 31 marca 2020 r., a zgłoszenie następuje według stanu na koniec 2019 r. 

Do momentu wykupu lub umorzenia wskazanych papierów dłużnych emitent ma obowiązek 

aktualizowania pierwotnie przekazanych informacji. Ma na to 15 dni po zakończeniu 

każdego miesiąca. 

W zgłoszeniu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych należy m.in. podać 

nadany wcześniej przez tę instytucję kod LEI, który identyfikuje danego emitenta (taki 

kod należy zatem uzyskać najpóźniej do 31 marca 2020 r.). 

Informacje o papierach wartościowych należy przekazywać w postaci elektronicznej, za 

pomocą oprogramowania dostępnego na stronie internetowej Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych. 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie opisanych obowiązków osobom 

uprawnionym do reprezentowania emitentów  grozi kara grzywny do 2 mln zł.  

 

 
 

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Dominika Hasior 

 

  
partner, doradca podatkowy radca prawny 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: dominika.hasior@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


