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BRB/ZW/6/2020

Warszawa, 20 marca 2020 r.
Uczestnicy KDPW
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2019 z dnia 1 października 2019 r., w związku z prowadzonymi
w Krajowym Depozycie pracami projektowymi w zakresie dostosowania do wymogów rozporządzenia
(UE) 2018/2012 (rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy SRD II), informujemy, że szczegółowe
informacje dotyczące planowanych zmian związanych z obsługą walnych zgromadzeń przez Krajowy
Depozyt dostępne są na witrynie KDPW pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Korespondencja.aspx
Ponadto, informujemy, że w ramach prowadzonych prac, KDPW planuje wprowadzenie ISO20022 jako
jednolitego standardu komunikacyjnego dla obsługi walnych zgromadzeń spółek, których akcje
rejestrowane są w systemie depozytowym. Oznacza to, że planowane zmiany w zakresie sposobu
komunikacji z Uczestnikami KDPW obejmą zarówno spółki dla których KDPW pełni rolę depozytu
emitenta oraz spółki dla których KDPW pełni rolę depozytu inwestora, bez względu na fakt czy
w przypadku danej spółki obowiązują przepisy ww. dyrektywy oraz rozporządzenia wykonawczego czy
nie. Jednocześnie informujemy, że aktualne schematy komunikatów ISO20022 właściwych dla
projektowanego procesu obsługi walnych zgromadzeń dostępne są na witrynie MyStandards pod
adresem:
https://www2.swift.com/mystandards/#/cmty/_qLNrcELGEeqr8aC09--Pjg!collections
Jednocześnie informujemy, że krajowa praktyka rynkowa w zakresie korzystania z komunikatów
ISO20022 dotyczących obsługi walnych zgromadzeń jest przedmiotem prac Corporate Actions National
Market Practice Group (CA NMPG PL). Materiały informacyjne nt. spotkań CA NMPG PL dotyczących
SRD II dostępne są na witrynie KDPW pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Prezentacje.aspx
Ponadto przypominamy, że wdrożenie zmian związanych z obsługą walnych zgromadzeń jest
obligatoryjne dla wszystkich Uczestników KDPW i zaplanowane jest w ramach jesiennego okna
wdrożeniowego na dzień 3 września 2020 r. (termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia (UE)
2018/1212).
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami, a w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań mailowych na adres: leszek.kolakowski@kdpw.pl,
michal.krystkiewicz@kdpw.pl, dorota.grzegorczyk@kdpw.pl.

Z poważaniem,
Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu
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