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3 lata realizacji ambitnych projektów
INFORMACJA PRASOWA

W ciągu ostatnich trzech lat Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, konsekwentnie
wdrażał przyjętą Strategię i zrealizował szereg projektów, podnoszących jakość oferowanych
usług, korzystnie wpływając na funkcjonowanie swoich uczestników: banków, domów
maklerskich oraz emitentów.
Oferowane obecnie usługi oraz projekty realizowane w KDPW oraz KDPW_CCP, mające na celu
udoskonalenie oferty obydwu spółek, wprowadzają infrastrukturę polskiego rynku na poziom zgodny z
międzynarodowymi standardami i zaleceniami oraz w zgodzie z projektowanymi regulacjami
europejskimi, sytuujący Grupę KDPW wśród technologicznie najbardziej rozwiniętych podmiotów.

Strategia na lata 2010-2013
W grudniu 2009 roku przyjęta została Strategia rozwoju KDPW na lata 2010-2013, opracowana przez
nowy Zarząd. Strategia koncentruje się na trzech głównych obszarach działania: wchodzeniu w nowe
nisze na rynku finansowym, przy wykorzystaniu wysokich kompetencji Depozytu jako spółki
technologicznej, utrzymaniu dominującej pozycji w zakresie świadczenia usług core-biznesowych
KDPW, czyli rozliczeń i rozrachunku oraz podnoszeniu jakości i zakresu obecnie oferowanych usług.
Strategia była szeroko konsultowana ze środowiskiem rynkowym, dzięki czemu realizowane projekty
odpowiadają oczekiwaniom uczestników rynku.

Nowy system – nowa jakość usług
3 sierpnia 2009 r. KDPW wdrożył nowy system depozytowo-rozliczeniowy – kdpw_stream. To sukces
całego rynku i jedna z najbardziej skomplikowanych operacji informatycznych na polskim rynku
kapitałowym, wymagająca współpracy z ponad 80 podmiotami. Nowy system znacznie poprawił swoją
wydajność – z 300 tys. do 2 mln operacji dziennie, co zapewnia jego wysoką wydajność na wiele lat.

KDPW_CCP i nowy system gwarantowania rozliczeń
Jednym z najważniejszych projektów strategicznych ostatnich lat na polskim rynku było utworzenie
izby rozliczeniowej KDPW_CCP, co nastąpiło 1 lipca 2011 roku. KDPW_CCP pełni na polskim rynku
funkcję izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera (ang. central
counterparty – CCP). W celu minimalizacji ryzyka nierozliczenia transakcji izba wykorzystuje
nowoczesny model zarządzania ryzykiem oparty na rozpoznawalnej na świecie metodologii SPAN.
KDPW_CCP została także wyposażona w kapitał własny w wysokości 100 mln zł, z możliwością
gwarantowania tym kapitałem płynności rozliczeń. Już wkrótce wielkość kapitału KDPW_CCP podwoi
się – do kwoty 200 mln zł. Powołanie KDPW_CCP korzystnie wpłynęło na pozycję polskiego rynku

kapitałowego na arenie międzynarodowej i zostało pozytywnie ocenione przez agencje ratingowe, w
tym szczególnie ze względu na obniżenie ryzyka kontrpartnera.
Pierwszym krokiem w kierunku powołania izby rozliczeniowej CCP było utworzenie w maju 2010 r.
tzw. Gwaranta Rozliczeń – spółki KDPW_CLEARPOOL, której celem było gwarantowanie kapitałem
własnym w wysokości 60 mln zł systemu płynności rozliczeń. Mógł on być wykorzystany w sytuacjach
ekstremalnych, gdy wyczerpane zostałyby podstawowe zasoby systemu gwarancyjnego KDPW.
Obecnie izba pracuje nad kolejnym dużym projektem – oferowaniem usług rozliczenia i
gwarantowania transakcji zawieranych ma rynku OTC.

Usługi dla emitentów
W maju 2012 roku emitentom papierów wartościowych została udostępniona dedykowana aplikacja
internetowa umożliwiająca elektroniczny obieg informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych między
KDPW a emitentami. Trwają prace nad automatyzacją innych obszarów komunikacji ze spółkami.
Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwiło przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminuje
konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwiło emitentom monitorowanie realizowanych
zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.
Podobny sposób komunikacji wykorzystywany jest od sierpnia 2009 roku jako narzędzie dla wymiany
informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a emitentami w zakresie przekazywania i udostępniania
wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.

Współpraca paneuropejska
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z sukcesem zakończył prace związane z przeniesieniem
rozrachunku w euro na platformę TARGET2 w listopadzie 2011 roku. TARGET2 to system stworzony
w oparciu o jednolitą platformę techniczną SSP (Single Shared Platform), za pośrednictwem której na
tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń
płatniczych i dochodzi do otrzymywania płatności.
Krajowy Depozyt koordynuje na polskim rynku wdrożenie projektu TARGET2-Securities (T2S) utworzenia paneuropejskiej platformy rozrachunku transakcji w papierach wartościowych. Powstaje on
z inicjatywy banków centralnych strefy euro we współpracy z centralnymi depozytami papierów
wartościowych państw UE. Misją T2S jest usprawnienie i obniżenie kosztu rozrachunku
transgranicznego, którego przedmiotem są transakcje dotyczące papierów wartościowych rozliczane
zgodnie z zasadą DVP (delivery vs. payment) przeprowadzane w euro. KDPW kieruje pracami tzw.
National Users Group, czyli grupy złożonej z przedstawicieli lokalnego rynku kapitałowego, która
wypracowuje decyzje w zakresie uczestnictwa w projekcie T2S.

Wspieranie budowy regionalnego centrum finansowego w Warszawie
W ostatnich 3 latach KDPW nawiązał połączenia operacyjne (linki) z 6 zagranicznymi centralnymi
depozytami. Obecnie Krajowy Depozyt utrzymuje 19 linków ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami
– najwięcej w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki utworzonym przez KDPW połączeniom możliwe
jest notowanie kilkunastu zagranicznych spółek na GPW z takich krajów, jak: Austria, Bułgaria,
Czechy, Estonia, Francja, Kanada, Litwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, USA, Węgry, Wielka
Brytania, czy Włochy.

Utworzenie KDPW_CCP w lipcu 2011 roku otworzyło polski rynek na nową grupę zagranicznych
instytucji, które mogą zostać zdalnymi uczestnikami rozliczającymi KDPW_CCP. Do tej pory
zagraniczna firma musiała posiadać w Polsce swoją siedzibę lub oddział, co podnosiło znacznie jej
koszty.
W 2012 roku KDPW umożliwił swoim uczestnikom prowadzenie rachunków zbiorczych, tzw. kont
omnibus. Otwiera to polski rynek dla nowych inwestorów, obniżając koszty dostępu do naszego rynku,
co w konsekwencji daje szansę na zwiększenie napływu zagranicznego kapitału. Wkrótce konta
omnibus będą mogły być także otwierane na poziomie samego KDPW.

Bardzo dobre wyniki finansowe
Ostatnie 3 lata to również doskonałe wyniki finansowe Krajowego Depozytu. W 2009 roku zysk netto
spółki wyniósł 30,6 mln zł, by na koniec 2011 roku osiągnąć poziom 42,5 mln zł.
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Nagrody i wyróżnienia
Zwieńczeniem i ukoronowaniem prac prowadzonych przez Krajowy Depozyt w ciągu ostatnich 3 lat są
liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez rynek zarówno samemu KDPW, jak i oferowanym przez
niego rozwiązaniom i usługom. Wśród wyróżnień wymienić można m.in. przyznanie KDPW przez
Pracodawców RP Wektora 2011, nagrody dla systemu depozytowego kdpw_stream oraz kdpw_flow,
czy wyróżnienie KDPW w rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN.
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