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Warszawa, 28 października 2020 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: wdrożeń w systemach informatycznych KDPW (9 listopada 2020 r.)

Szanowni Państwo,
nawiązując do naszych pism SCP/ZW/12/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz BRB/ZW/20/2020 z dnia
15 października 2020 r. dotyczących zmian w systemach informatycznych KDPW, pragniemy
poinformować o zakresie wdrożeń, które będą realizowane w ramach drugiego etapu jesiennego okna
wdrożeniowego, w dniu 9 listopada 2020 r.
Informujemy jednocześnie, że w związku z wymienionymi poniżej wdrożeniami zostały w dniu
26 października 2020 r. opublikowane zmiany do regulacji KDPW, w szczególności:
• Uchwała Nr 52/869/2020 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.
• Uchwała Nr 54/871/2020 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.
• Uchwała Nr 1089/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 26 października 2020 r.
Wszystkie ww. uchwały wchodzą w życie z dniem 9 listopada 2020 r.
1. Dostosowanie KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW – obligatoryjne
Wdrażane w dniu 9 listopada b.r. funkcjonalności z obszaru organizacji walnych zgromadzeń będą
uwzględniały przekazywanie spółce, na wniosek akcjonariusza, otrzymanych od uczestników:

•
•

danych identyfikujących pełnomocników ustanowionych do udziału w walnym zgromadzeniu,
informacji o sposobie wykonania głosu przez osoby uprawnione.

Ww. informacje lub dane będą przekazywane przez uczestników do KDPW w ramach instrukcji
seev.004.001.06, natomiast udostępnianie tych danych spółce będzie realizowane za pomocą
dedykowanej aplikacji internetowej.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł, T 22 537 93 43, F 22 627 31 11, E kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł, T 22 537 91 27, F 22 627 31 11, E ccp@kdpw.pl, www.kdpwccp.pl

Ponadto Krajowy Depozyt, w ramach funkcjonalności dotyczących organizacji walnych zgromadzeń
będzie przekazywał do uczestników, skierowane do akcjonariusza a wydawane przez spółkę,
potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE)
2018/1212. Potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów przekazywane będzie za pomocą
komunikatu seev.007.001.06.
W ramach funkcjonalności dotyczących ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy
spółki giełdowej, Krajowy Depozyt od dnia 9 listopada b.r. udostępni obsługę żądania przez spółkę
sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji przekazanych jej w odpowiedzi na
wniosek o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, o którym mowa w art. 68j ust.7
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegółowy opis tego rozwiązania prezentowany jest
w piśmie BRB/ZW/20/2020 z dn. 15 października b.r.
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że wszystkie informacje związane z dostosowaniem KDPW
do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II dostępne są na naszej stronie
internetowej w zakładce: Usługi/Rozwój/Dostosowanie do wymogów SRD II
2. Zmiany w procesie kontroli pokrycia
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne
Wdrażane zmiany obejmą następujące funkcjonalności:
• wprowadzenie zmian w zakresie wyrażania zgody na stosowanie mechanizmu rozrachunku
w częściach; stosowną zgodę będzie mógł wyrazić również podmiot dokonujący rozliczeń
transakcji (CCP), o ile zlecenie rozrachunku dotyczy transakcji zabezpieczonej funduszem
rozliczeniowym,
• wprowadzenie rozrachunku w częściach w przypadku braku środków pieniężnych,
• wprowadzenie zasady FIFO – priorytet rozrachunku dla instrukcji z najwcześniejszą datą
rozrachunku,
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Do wiadomości:
Narodowy Bank Polski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
BondSpot S.A.
Izba Domów Maklerskich
Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP
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