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BRB /ZW/12/2020

Warszawa, 14 lipca 2020 r.
Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2019 z dnia 1 października 2019 r., pisma BRB/ZW/7/2020 z dnia 14
kwietnia 2020 r. oraz pisma BRB/ZW/9/2020 z dnia 24 czerwca b.r. uprzejmie informujemy, że od dnia
20 lipca b.r. 2020 r. planujemy rozpoczęcie testów w zakresie wysyłania zawiadomień o zdarzeniach
korporacyjnych, na zasadach zgodnych z wymogami rozporządzenia (UE) 2018/2012.
Testy będą przeprowadzane w środowisku TST_B. Wobec czego prosimy o sprawdzenie dostępu do
tego środowiska. Zasady korzystania ze środowiska testowego są zamieszczone na stronie
internetowej KDPW. Link do informacji:
https://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/system/Strony/Test_kdpw_stream.aspx
W pierwszej kolejności rozpoczniemy testy związane z obsługą zawiadomień o zdarzeniach
korporacyjnych. Testy będą obejmowały wysyłanie komunikatów notyfikujących do zdarzeń
korporacyjnych (seev.031.001.03 oraz seev.039.001.03) i będą realizowane na akcjach oznaczonych
następującymi kodami ISIN:
PLDETS000018,
PLDETS000026,
PLDETS001008,
PLDETS001016.
Wobec powyższego prosimy o sprawdzenie czy na Państwa kontach są zarejestrowane wskazane
powyżej akcje. W przypadku braku papierów na koncie i chęci udziału w testach prosimy o przesłanie
na skrzynkę ESDI 0001008PRD informacji, które konto uczestnika powinno zostać zasilone
odpowiednimi kodami testowymi. Przy czym chcemy zaznaczyć, że zasilone zostanie tylko jedno konto
uczestnika.
Zawiadomienia o zdarzeniach korporacyjnych będą wysyłane od dnia 20 lipca br.
W nawiązaniu do spotkania NMPG CA z dn. 5 maja b.r. informujemy, że na potrzeby obsługi procesu
zawiadamiania o zdarzeniach korporacyjnych przyjęliśmy założenie, że na rynku polskim nie
funkcjonuje obecnie żadna praktyka rynkowa dotycząca tzw. „ochrony kupującego” (ang. „buyer
protection”).

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.

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące testów identyfikacji tożsamości akcjonariuszy
zostaną przekazane w odrębnym piśmie.
Z poważaniem,
Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu
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