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Elementy 
aplikacji 

1. Logowanie i wybór kontekstu 
2. Przyjmowanie dokumentów akcji/odcinków 

zbiorowych akcji  
3. Dodatkowa funkcjonalność systemu e-RA 

udostępniona Emitentowi przed 1 stycznia 2021 r.  
4. Rejestr Akcjonariuszy 
5. Dodatkowe funkcjonalności systemu e-RA od 

1 stycznia 2021 r. 
 
 



LOGOWANIE I WYBÓR 
KONTEKSTU 



Logowanie 
 
System e-RA umożliwia 
zalogowanie się w ramach 
dwóch trybów: 
 
- osoba fizyczna:  

właściciel akcji 
 

- osoba prawna 
działająca przez:  
reprezentanta, 
pełnomocnika.  
 

Dzięki zastosowaniu 
podziału, Emitent akcji 
będzie mógł osobom  
przez niego 
upoważnionym do 
działania w jego imieniu, 
nadać  dane do logowania 
i zarządzać ich profilem 
(np. odwołać lub 
poszerzyć uprawnienia), 
natomiast osoba fizyczna 
będąca  właścicielem akcji 
będzie posiadała odrębne 
dane do logowania.  
 



Panel wyboru spółki 
 
Z uwagi na to, iż niektóre 
osoby mogą być 
zaangażowane w wiele 
spółek w różnych rolach, 
po zalogowaniu 
wyświetlany jest panel 
wyboru spółki. 
 
Panel zawiera prostą 
wyszukiwarkę wyboru 
spółki. 
 
Z poziomu panelu można 
również szybko sprawdzić 
ilość nieprzeczytanych 
wiadomości lub informacji 
o zdarzeniach 
korporacyjnych 
dotyczących 
poszczególnych spółek. 



PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW 
AKCJI/ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI  



Formularz rejestracji 
Akcjonariuszy 

 
W okresie do 31 grudnia 
2020 emitenci zobowiązani 
są do zebrania akcji 
„materialnych” od 
Akcjonariuszy, wpisania ich 
do rejestru oraz 
wydrukowania 
pokwitowania przyjęcia 
akcji. 
 
W celu ułatwienia tych 
czynności w systemie e-RA 
zamieszono proste i 
użyteczne narzędzie -  
formularz rejestracji danych 
osobowych Akcjonariusza.  
  
 

Rejestracja Akcjonariusza i  przyjęcie akcji   
 



Rejestracja składanych 
dokumentów akcji/ 
odcinków zbiorowych 
akcji 
 
Po wprowadzeniu danych 
osobowych Akcjonariusza 
należy wybrać serię 
składanych akcji oraz 
wprowadzić numery akcji , 
posiadanych przez danego 
Akcjonariusza, a także 
informacje o trybie nabycia, 
cenie nabycia i dacie  
nabycia. 
 
 

Rejestracja Akcjonariusza i  przyjęcie akcji  
 



Pokwitowanie dla 
Akcjonariusza 

 
Po wprowadzeniu 
wszystkich papierów 
wartościowych 
posiadanych przez 
danego Akcjonariusza  
system wygeneruje 
pokwitowanie przyjęcia 
akcji. 
  
Pokwitowanie stanowi 
dla Akcjonariusza 
potwierdzenie złożenia 
akcji/odcinków 
zbiorowych u Emitenta. 
 

Rejestracja Akcjonariusza i  przyjęcie akcji  
 



Monitorowanie 
procesu 
przyjmowania 
dokumentów akcji/ 
odcinków zbiorowych 
akcji od Akcjonariuszy   
 
 
System e-RA umożliwia  
bieżące monitorowanie  
procesu przyjmowania 
dokumentów 
akcji/odcinków 
zbiorowych akcji od 
Akcjonariuszy. Raport 
zawiera informacje o 
liczbie akcji 
zdeponowanych i 
niezdeponowanych.  



DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU e-RA 
UDOSTĘPNIONA EMITENTOWI  
PRZED 1 STYCZNIA 2021 R.  



Rejestracja zmiany 
właściciela  

 
Aplikacja e-RA umożliwia 
rejestrowanie zmian własności z 
tytułu umów kupna-sprzedaży, 
darowizny, czy realizacji spraw 
spadkowych.  
 
 
W formularzu rejestracji zmiany 
właściciela aplikacja e-Ra 
umożliwia m.in.:  
• wybór danych zbywcy 
• przegląd posiadanych przez 

zbywcę „papierów” 
• rejestrację zbywanych 

„papierów” 
• rejestrację danych osobowych 

nabywcy      
• wydruk potwierdzenia 

rejestracji zmiany własności. 
 
   



REJESTR AKCJONARIUSZY 



Rejestr Akcjonariuszy 
 
Podstawowym elementem 
aplikacji e-RA jest tabela z 
Rejestrem Akcjonariuszy 
posiadająca wiele opcji 
filtrowania i wygodnego 
przeglądania poszczególnych 
rekordów. 
 
Za pomocą intuicyjnych 
przycisków można zwiększyć 
lub zmniejszyć poziom 
szczegółowości wyświetlanego 
rejestru. 
 
Ustawiona konfiguracja trybu 
wyświetlenia rejestru dla danej 
spółki zapamiętywana jest 
przez system.  
 



Rejestr Akcjonariuszy 
 
W dowolnym momencie 
przeglądania rejestru 
możliwe jest jego 
pobranie w formacie pdf. 
 
System stale wyświetla 
kontekst spółki w jakiej 
działamy – górny pasek. 
Może to być szczególnie 
istotne dla osób 
mających uprawnienia do 
działania w imieniu kilku  
spółek. 



DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ  
SYSTEMU e-RA 
 

od 1 stycznia 2021 r. 



Panel komunikacyjny 
 
Panel komunikacyjny 
umożliwia przekazywanie i 
odbieranie informacji 
związanych m.in. z 
planowanymi i podjętymi 
uchwałami dotyczącymi 
zdarzeń korporacyjnych 
(np. WZ). 
 



Kalendarium zdarzeń 
 
W aplikacji e-RA Emitent 
będzie mógł zarejestrować 
nadchodzące zdarzenie  
np.: Walne Zgromadzenie 
oraz przeglądać 
zarejestrowane zdarzenia.  
 
 



Dostęp elektroniczny dla Akcjonariuszy: 
 
• Akcjonariusz po złożeniu dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji u 

Emitenta otrzyma dane logowania do systemu e-RA umożliwiające mu od 
1 stycznia 2021 r. przeglądanie Rejestru Akcjonariuszy oraz składanie 
wniosku o wydanie Rejestru Akcjonariuszy lub świadectwa rejestrowego, 
które odebrać będzie mógł   w Punkcie Obsługi Klienta  Biura Maklerskiego 
PKO Banku Polskiego 

  
• Akcjonariusz po zawarciu z Biurem Maklerskim umowy ramowej, uzyska 

dostęp  w aplikacji do dodatkowych funkcji np.: składania wniosków o 
wydanie rejestru lub świadectwa rejestrowego w formie elektronicznej, 
elektronicznego oświadczenia o zgodzie na wykreślenie z rejestru, a także 
rejestracji zmiany własności.   

 
 
 
 



e-RA 
System e-RA współtworzony jest przez Biuro Maklerskie oraz zespół R&D PKO 
Banku Polskiego.  
 
 
Pierwsza wersja aplikacji która udostępniona zostanie w czerwcu 2020 r., 
zawierać będzie wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające i ułatwiające 
spełnienie wymogów KSH. Ponadto przewidujemy, iż produkt ten docelowo 
wniesie dodatkową wartość zarówno dla Emitentów i Akcjonariuszy 
wynikającą z zastosowania elementów technologii blockchain, jak i 
współpracy z innymi podmiotami.  
 



Zachęcamy do kontaktu:  
rejestr.akcjonariuszy@pkobp.pl 
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