UCHWAŁA NR 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
z dnia 26 marca 2014 r
zmieniająca Uchwałę Nr 7 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej
Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 8 oraz § 24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się zmienić Uchwałę Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej,
(zmienioną Uchwałą Nr 11 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany wysokości składki
członkowskiej dla pozostałych członków wspierających Stowarzyszenia) [„Uchwała”], w ten sposób,
że:
1) w § 1 Uchwały wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej” zastępuje się wyrazami „z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 1a poniżej”;
2) po § 1 Uchwały dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a.
1. W przypadku rezygnacji przez Giełdę Papierów Wartościowych z kwalifikowania akcji
notowanych spółek do segmentów rynku regulowanego, o których mowa w § 1 powyżej,
składkę członkowską za rok następujący po roku, w którym nastąpiła ta rezygnacja ustala
się zgodnie z ust. 2-4 poniżej.
2. Dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia wysokość składki członkowskiej wynosi 100
(sto) złotych rocznie.
3. Wysokość składki członkowskiej:
1) dla członków wspierających Stowarzyszenia, których akcje są notowane w obrocie
giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. jest uzależniona od kapitalizacji spółki określanej, z zastrzeżeniem ust.
4 poniżej, według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok,
za który składka jest należna (przy czym przez kapitalizację rozumie się iloczyn kursu
zamknięcia dla akcji spółki i ich liczby w obrocie na danym rynku notowań), i wynosi:
a) dla członków Stowarzyszenia, których kapitalizacja wynosi powyżej 1.000.000.000
(jeden miliard złotych) – 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych rocznie,
b) dla członków Stowarzyszenia, których kapitalizacja wynosi nie więcej niż
1.000.000.000 (jeden miliard złotych) i nie mniej niż 200.000.000 (dwieście milionów)
złotych - 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych rocznie,
c) dla członków wspierających Stowarzyszenia, których kapitalizacja wynosi poniżej
200.000.000 (dwieście milionów) złotych – 5.000 (pięć tysięcy) złotych rocznie;
2) dla członków wspierających Stowarzyszenia, których akcje notowane są w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - wynosi 2.500 (dwa tysiące
pięćset) złotych rocznie;
3) dla pozostałych członków wspierających Stowarzyszenia, innych niż wskazani w pkt 1 i 2
powyżej - wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych rocznie.
4. W przypadku nowych członków Stowarzyszenia, których akcje nie znajdowały się w
obrocie giełdowym w dacie 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, za
który składka jest należna, kapitalizacja spółki, będąca podstawą ustalenia tej składki w
wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, określana jest według stanu na dzień
powzięcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Składki członkowskie płatne są jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia każdego
roku kalendarzowego.

§ 2.
Tekst jednolity Uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone do niej w § 1 powyżej, stanowi
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

