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BRB/ZW/8/2020

Warszawa, 20 maja 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/6/2020 z dnia 20 marca 2020 r., w związku z prowadzonymi w
Krajowym Depozycie pracami projektowymi w zakresie dostosowania do wymogów rozporządzenia
(UE) 2018/2012 ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy
2007/36/WE (SRD) w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania
wykonywania praw akcjonariuszy, informujemy, że:
1) w zakresie planowanych zmian, o których mowa w piśmie BRB/ZW/6/2020 z dnia 20 marca 2020 r.,
przygotowana została aktualizacja informacji szczegółowej dla uczestników bezpośrednich KDPW
dotyczącej planowanych zmian związanych z obsługą walnych zgromadzeń przez Krajowy Depozyt.
Aktualizacja jest odpowiedzią na uwagi i wątpliwości zgłaszane przez uczestników KDPW, w
szczególności w zakresie:


Przekazywania zawiadomienia o walnym zgromadzeniu (seev.001) odrębnie dla każdego kodu
ISIN p.w., których dotyczy zarejestrowane w Krajowym Depozycie walne zgromadzenie, co w
konsekwencji oznacza generowanie odrębnego unikalnego identyfikatora COAF dla każdego
zdefiniowanego osobno zdarzenia WZ. Wspólnym identyfikatorem dla tych zdarzeń WZ będzie
identyfikator CORP (obecnie CARef).



Przyjęcia stałej, domyślnej wartości wskaźnika wymagalności kworum dla walnego
zgromadzenia, <QrmReqrd>false</QrmReqrd>.



Szczegółowego wskazania sposobu zgłaszania akcjonariuszy, którzy zamierzają uczestniczyć w
walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji eVoting.

Zaktualizowaną informację zawiera dokument „Obsługa walnych zgromadzeń. Informacje szczegółowe
dla uczestników bezpośrednich KDPW“ wersja 1.1, który udostępniamy także w tzw. „trybie zmian”
(zmiany pomiędzy wersją z 20 marca b.r. a wersją zaktualizowaną). Dokument dostępny jest na
witrynie:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Korespondencja.aspx
Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu dokumentu pytań i odpowiedzi w zakresie obsługi walnych
zgromadzeń na witrynie:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Pytania-i-odpowiedzi.aspx.

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.

2) w zakresie planowanych zmian, o których mowa w piśmie BRB/ZW/4/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.,
przygotowana została aktualizacja dokumentu pytań i odpowiedzi w zakresie identyfikacji tożsamości
akcjonariuszy, dostępnego na witrynie:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Pytania-i-odpowiedzi.aspx.
W ramach zaktualizowanego dokumentu chcielibyśmy Państwa szczególną uwagę zwrócić na
doprecyzowanie sposobu wskazywania przez uczestników w komunikatach odpowiedzi na wniosek
(seev.047) numeru konta podmiotowego w KDPW (QA2.2) oraz wyjaśnienia dotyczące stosowania
paginacji (QA4.1).
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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