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Warszawa, 16 września 2019 r.
oko
Uczestnicy KDPW
w związku z informacją otrzymaną z OEKB CSD GmbH dotyczącą przedterminowego dobrowolnego
wykupu certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG oznaczonych kodem AT0000489778 oraz
informacjami otrzymanymi od Raiffeisen Centrobank AG przekazujemy Paostwu procedurę obsługi
ww. wykupu:
1. w przypadku zgłoszenia certyfikatów do przedterminowego wykupu inwestor musi
dostarczyd do Raiffeisen Centrobank AG (RCB) wypełniony i odpowiednio poświadczony
formularz przedstawienia certyfikatów do wykupu. Formularz dostępny jest na stronie
Emitenta WWW.RCB.AT/EN/PRODUKT po wpisaniu kodu ISIN AT0000489778. Nie będziemy
Paostwu
go przekazywad gdyż jest on interaktywny, a jego otwarcie wiąże się z potwierdzeniem
pewnych danych. Wypełniony i odpowiednio poświadczony formularz należy zeskanowad
i przesład na adres email: PRODUKTE@RCB.AT do 27 września 2019 r. do 15.00.
Nieprzekazanie formularza na ww. adres email skutkuje nieważnością zlecenia wykupu.
2. równolegle do przekazywanych do RCB formularzy należy przesład do KDPW instrukcje
wykonania do zgłoszonych do przedterminowego dobrowolnego wykupu certyfikatów
w ramach obsługi zdarzenia „EXOF” które zostanie zdefiniowane w systemie kdpw_stream.
Terminem granicznym na przesyłanie instrukcji jest 27 września 2019 r. o 15.00. Przesłanie
instrukcji jest jednoznaczne z potwierdzeniem przekazania formularzy do RCB.
3. również do 27 września 2019 r. do 15.00 należy przesład do KDPW na skrzynkę ESDI
001032PRD informację o łącznej liczbie certyfikatów przedstawionych do wykupu.
Informujemy, iż w związku z obsługą operacji przedterminowego wykupu certyfikatów będzie
pobierana od Uczestników opłata z pkt. 8.6.6 Tabeli Opłat.

oko
Z poważaniem,
Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

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,
wysokośd kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

