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Załącznik

nr 5c do

Umowy

o

prowadzenie rejestru akcjonariusry, zawańej

w dniu

25,08,2020 roku pomiędzy

spolką Pzedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wodzimierz S.A. z siedzibąw Tzebini, a społkąTrigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
Pojęcia zdefiniowane w wł. Umowie zachowująw niniejszejTabeli znaczenia tam im nadane.

Tabela

M-

Tabela prowizji i opłat z §tułu świadczenia usług oraz realizacji crynności i operacji zrviązanych z prowadzeniem

Rejestru, pobieranych od podmiotów innych niż Emitent.

Lp.

RoDZAJE l sTAWKl oPŁAT

STAWKA

zAsADY NALlczANlA

l

PoBlEMNlA oPŁAT

1

Opłata za wpis w Rejeśtżew ailiązku ze zmianą stanu posiadania, ustanawianiem
zabezpieczeń na Akciach, wykonywaniem blokad i in.

50 zł

za każda zmiane w Reieslze

2

wydanie Świadectwa Reiestroweoo

40 zl

za każde wydane Świadectwo Reiestrowe lub

3

Wydanie zaświadczeń, dokumentów,
tu innych niż świadectwo reiestrowe

20 zl

za każdy dokument lub

4

wydanie histońi operacii

50 zł

ophta za spoządzenie wyciągu z Rejestru dla wnioskującąo
podmiotu za każdy rok

5

ońta

10

iąo

duplikat

potwierdzeń na żądanie wnioskującąo podmio-

za wysylke Docztoł^la

zł

iąo

duplikat

,a r,azńńesvxe wykonana

Powyższe stawki wynagrodzenia nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie

z

listem Doleconym

obowiązującymi przepisami,

o ile będzie należny.
Do podmiotów, od których liczby zależą stawki wynagrodzenia, zalicza się Akcjonariuszy i inne podmioty wpisane w Rejestze.

Dom Maklerski ma pnawo podwyższyó opłaty i proulizje określonew Tabeli R2, gdy zaistnieje pąnajmniejjedna z następujących ważnych pzyczyn:

1)

2)
3)
4|

wzrcst poziomu inflacji, rozumiany jako wzrost któregokolwiek ze wskźników cen tąilańw
Statystyczny o co najmniej

50/o

iusĘ

konsumpcyjnych -ogłaszanych paez Głórvny Uząd

w stosunku do popzednio ogłaszanych wskaźnikółl za analogiczny okrcs (roczny, kwarklny lub miesięczny),

wzmst sbwek opodat(oflania lub wprorłladzenie nowych obowĘzkowych podad<ów lub opłat, które mają bezpośredni wplyw na usługi, które Dom Maklerski
świadczy na podstawie Umouły iRąuhminu,

wzost wysokoŚci pzeciętnąo miesięcmąo wynagrodzenia w sektoze pzedsiębiorstł bez wypłat nagród z zysku - ogłaszanąo pzez GUS - o co najmniej 3%
w slosunku do ogłoszon€o poprzednio, w anaĘicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym),
istotnąo podwyższenie cen eneĘii, cen pĘczeń telekomunikacyjnych, usĘ pocztorrych, rozliłzeń mĘdzybankowych, kosztów, które Dom Maklerski ponosi na

źecz insMucji rynku kapitałołąo, oraz cen innych usĘ, które podmioty tzecie świadczą na zecz Domu MaklerskĘo, aby Dom lrłaklerski wykonał umowy
ziltafte z Emitentem, a które podnoszą koszty świadczenia pzez Dom lrłaklerski usfug wskazanych w Umowie i Rąulaminie - w stosunku do popzednio

5)

obowĘzujących cen w analogicznym okresie (rocznym, kwań|nym lub miesięcznym),

wprowadzenie nowych lub zmiana pzepis&v prawa, zaleceń, rekomendacji lub decyzji Rąulatorów Rynku, które wplyrvają na zasady, na jakich Dom Maklenki
Świadczy usfugi w§kazane w Umowie i Rąulaminie, lub na zasady, na jakich Emitent lub Akc|onańusz lub inny lnteresańusz koąsta z tych usfug, i powodĘ
wzrost koszów śwhdczenia tyń usfug, które ponosi Dom Maklerski,
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