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BRB/ZW/14/2020

Warszawa, 28 lipca 2020 r.
Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2019 z dnia 1 października 2019 r., pisma BRB/ZW/6/2020 z dnia 20
marca 2020 r., pisma BRB/ZW/8/2020 z dnia 21 maja 2020 r. oraz pisma BRB/ZW/9/2020 z dnia 24
czerwca b.r. uprzejmie informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. planujemy rozpoczęcie testów
w zakresie zmian związanych z obsługą walnych zgromadzeń spółek posiadających akcje
zarejestrowane w Krajowym Depozycie.
Testy będą przeprowadzane w środowisku TST_B. Wobec czego ponownie 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

Na pierwszym etapie testów zdefiniowane zostaną zdarzenia dla wskazanej spółki zagranicznej:
KOD EMITENTA:

1069

KOD AKCJI:

CZ0005112300 akcje na okaziciela

Zasilenie akcjami oznaczonymi kodem ISIN CZ0005112300 kont uczestników, którzy nie mieli sald na
ww. papierze nastąpiło z dniem 16 lipca br. Zasilono jedno, wybrane konta uczestnika akcjami 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 i chęci udziału w testach, prosimy o przesłanie na skrzynkę ESDI
0001032PRD informacji, które konto powinno zostać zasilone akcjami testowymi.

Testy w zakresie spółek krajowych planujemy rozpocząć od 5 sierpnia b.r. W pierwszej fazie dotyczyć
będą tzw. podstawowego trybu obsługi (tj. bez wykorzystania przez spółkę usługi eVoting). Testy
zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem kategoryzacji spółek. W pierwszej kolejności zostaną
zdefiniowane zdarzenia dla krajowej spółki giełdowej, której dotyczą przepisy rozporządzenia
2018/1212.

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.

Zdarzenia w sposób właściwy dla rozszerzonego trybu obsługi (tj. z wykorzystaniem przez spółkę usługi
eVoting), dla krajowej spółki publicznej (giełdowej i nie-giełdowej), zostaną zdefiniowane
po 10 sierpnia br.

Zdarzenia testowe dotyczące obsługi walnych zgromadzeń spółek krajowych będą definiowane
wyłącznie w ramach następujących kodów emitentów, dedykowanych do tych testów:
1) dla krajowej spółki publicznej, giełdowej:
KOD EMITENTA:

4198

KOD AKCJI:

PLTSKPG00012 akcje na okaziciela

2) dla krajowej spółki publicznej, nie będącej spółką giełdową:
KOD EMITENTA:

4197

KODY AKCJI:

PLTSKPN00018 akcje na okaziciela
PLTSKPN00026 akcje na okaziciela

3) dla krajowej spółki niepublicznej:
KOD EMITENTA:

4196

KODY AKCJI:

PLTSKSP00017 akcje na okaziciela
PLTSKSP00025 akcje imienne

Zasilenie kont uczestników akcjami w zakresie nowych testowych kodów ISIN (dedykowanych dla
spółek krajowych) nastąpiło z dniem 28 lipca br. w następujący sposób:
- konta dla kodów: PLTSKPG00012, PLTSKPN00018 oraz PLTSKSP00017 zasilone zostały zgodnie
z obecnymi stanami kont dla kodu PLDETS001008, zaś
- konta dla kodów: PLTSKPN00026 i PLTSKSP00025 zostały zasilone zgodnie z obecnym stanem kont
dla kodu PLDETS001016.
W przypadku braku ww. papierów na koncie oraz wyrażenia chęci udziału w testach, prosimy
o przesłanie na skrzynkę ESDI 0001008PRD informacji, które konto (jedno wskazane) powinno zostać
zasilone nowymi kodami testowymi.

Z poważaniem,
Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu
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