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BRB/ZW/13/2020

Warszawa, 17 lipca 2020 r.
Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2019 z dnia 1 października 2019 r., pisma BRB/ZW/4/2020 z dnia 18
lutego 2020 r. oraz pisma BRB/ZW/9/2020 z dnia 24 czerwca b.r. uprzejmie informujemy, że od dnia
23 lipca 2020 r. planujemy rozpoczęcie testów w zakresie obsługi procesu identyfikacji tożsamości
akcjonariusza spółki giełdowej.
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
Zdarzenia testowe dotyczące ujawniania akcjonariuszy spółek krajowych będą definiowane wyłącznie
dla dedykowanego do tych testów emitenta:
KOD EMITENTA:
4199
KODY AKCJI:
PLSRDTS00018 akcje na okaziciela
PLSRDTS00026 akcje imienne
Przed rozpoczęciem testów Krajowy Depozyt dokona, bez konieczności przesyłania przez uczestnika
jakiejkolwiek informacji, zasilenia jednego, wybranego konta uczestnika akcjami o powyżej wskazanych
kodach w liczbie 10.000 szt.
Prosimy o sprawdzenie czy na Państwa koncie zostały zarejestrowane wskazane powyżej akcje i jedynie
w przypadku braku papierów na koncie uczestnika i chęci udziału w testach, prosimy o przesłanie
na skrzynkę ESDI 0001008PRD informacji, które konto uczestnika powinno zostać zasilone kodami
testowymi. Przy czym chcemy zaznaczyć, że zasilone zostanie tylko jedno konto uczestnika.
Zdarzenia testowe dotyczące ujawniania akcjonariuszy spółek zagranicznych będą definiowane
wyłącznie dla dedykowanego do tych testów emitenta:
KOD EMITENTA:
1069
KOD AKCJI:
CZ0005112300 akcje na okaziciela
Przed rozpoczęciem testów Krajowy Depozyt dla uczestników, którzy nie mają sald na ww. papierze
dokona, bez konieczności przesyłania przez uczestnika jakiejkolwiek informacji, zasilenia jednego,
wybranego konta uczestnika akcjami o powyżej wskazanym kodzie w liczbie 10.000 szt.
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.

Prosimy o sprawdzenie czy na Państwa koncie zostały zarejestrowane wskazane powyżej akcje i jedynie
w przypadku braku papierów na koncie uczestnika i chęci udziału w testach, prosimy o przesłanie
na skrzynkę ESDI 0001032PRD informacji, które konto uczestnika powinno zostać zasilone akcjami
testowymi.
Wnioski o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy (seev.045) będą wysyłane od dnia 23 lipca b.r.
Jednocześnie informujemy, że przykłady komunikatów właściwych dla procesu identyfikacji tożsamości
akcjonariuszy zostaną w dniu dzisiejszym opublikowane na witrynie projektu, pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Narzedzia-IT.aspx.
Docelowo publikacja przykładów realizowana będzie na platformie MyStandards:
https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_oVTmEBsvEeqEuaW4DWt7zw!usage_guidelines,
w sekcji szczegółów wybranego komunikatu oprócz jego schematu dostępny będzie również jego
przykład.

Z poważaniem,
Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu
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