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Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego 
Dotyczy: Rejestru akcjonariuszy - określenia stosowanych instrumentów uwierzytelniających, szczegółowego zakres dostępu do 
aplikacji eRA oraz odblokowywania dostępu do aplikacji eRA  
 
 
1. Na podstawie § 1 ust. 3 pkt 5), § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 5 Regulaminu rejestru akcjonariuszy w Biurze 

Maklerskim PKO Banku Polskiego ustala się, co następuje: 
 

1) Stosowane przez BM PKO BP Instrumenty uwierzytelniające służące do przeprowadzenia 
identyfikacji Akcjonariusza w aplikacji eRA to: 
a) identyfikator (login) przekazany przez BM PKO BP oraz 
b) hasło startowe przekazane przez BM PKO BP (w przypadku pierwszego logowania), hasło 

ustalone przez klienta zawierające minimum 8 znaków bez polskich liter i znaków specjalnych 
(w przypadku kolejnych logowań) lub kolejne hasło jednorazowe wydane przez BM PKO BP na 
wniosek klienta 

 
2) Warunkiem korzystania z dostępu do rejestru akcjonariuszy za pośrednictwem aplikacji eRA jest 

posiadanie przez akcjonariusza wyposażenia technicznego i oprogramowania niezbędnego do 
współpracy z wyżej wymienioną aplikacją*: 
 System operacyjny  - Windows 10 
 Wymagania sprzętowe: 

Komputer z Procesorem Intel Pentium 4 lub nowszym, obsługujący SSE2 
Pamięć operacyjna minimum: 1GB/2GB dla wersji 64-bit 

 Przeglądarki internetowe: 
Firefox lub Google Chrome w bieżących wersjach, regularnie aktualizowane. Przeglądarka musi 
obsługiwać 128-bitowy protokół szyfrowania transmisji danych. 
 

*Aplikacja wymaga połączenia z internetem 
 
3) Za pośrednictwem aplikacji eRA Akcjonariusze mają dostęp do poniższych funkcjonalności (w zakresie 

dostępu pasywnego i aktywnego): 
 przegląd Rejestru oraz możliwość sortowania danych wg danych w nagłówku rejestru 
 dostęp do szczegółów poszczególnych pakietów  
 generowanie wyciągu z Rejestru  
 odczytywanie informacji kierowanych do Akcjonariusza, w tym informacji o powiadomieniach 

związanych ze złożonymi żądaniami dokonania wpisu.  
 

4) Odblokowanie dostępu do aplikacji eRA, po zablokowaniu go przez PKO BP BM w przypadku 
zablokowania na skutek podejrzenia ujawnienia hasła następuje na podstawie dyspozycji odblokowania 
złożonej przez Akcjonariusza w Punkcie Obsługi Klienta PKO BP BM 
 

2. Komunikat obowiązuje od 1 marca 2021 r. 
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