Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu CARDA Consultancy S.A. z dnia 06.10. 2017r.

Cennik usług dodatkowych
Wprowadza się Cennik za usługi dodatkowe świadczone na rzecz Inwestorów przez CARDA:
Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty

1.

Ustalenie miejsca zaewidencjonowania przedmiotu inwestycji,

30 zł od przedmiotu

potwierdzanie stanu posiadania inwestycji

inwestycji

Wyjaśniania w zakresie:

30 zł od przedmiotu

2.

inwestycji

a) odsetek od inwestycji, w tym ich wysokości,
b) wykupu przedmiotu inwestycji i jego terminowością,
c) wymagań formalnych związanych z żądaniem
wcześniejszego wykupu
3.

Pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów

50 zł

4.

Udzielanie informacji w zakresie czynności niezbędnych do

nie mniej niż 100 i nie

przeniesienia własności przedmiotu inwestycji (sprzedaż,

więcej 150 PLN od

darowizna, dziedziczenie), koordynowanie czynności

instrumentu

Dokonywanie zmian danych Inwestorów, w tym adresów

30 zł

5.

korespondencyjnych,
6.

Udzielanie wyjaśniań w zakresie podstawowych kwestii

100 zł

podatkowych związanych z inwestycją
7.

Koordynacja wydawania zaświadczenia o stanie

do jednego

rachunku pieniężnego i/lub papierów

roku

wartościowych

powyżej

10 PLN
50 PLN

jednego roku
powyżej

100 PLN

dwóch lat
powyżej

200 PLN

trzech lat
8.

Koordynacja wystawienia świadectwa depozytowego lub duplikatu

30 PLN

świadectwa depozytowego
9.

Koordynowanie w wydanie imiennego zaświadczenia o prawie

20 PLN

uczestnictwa w WZA
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Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty

10.

Koordynowanie wystawienie zaświadczenia na wniosek Inwestora,

30 PLN

odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy
(płatne za każdy dokument lub zaświadczenie)
11.

Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat według uzgodnień między stronami.

Opłaty, o których wyżej nie zawierają opłat naliczanych przez podmioty prowadzące na rzecz
Inwestorów rachunki papierów wartościowych.
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