CA NMPG PL

Corporate Actions - National Market Practice Group - Poland (CA NMPG PL)
Notatka ze spotkania grupy dot. implementacji SRD II
Data spotkania: 27.01.2020
Przebieg spotkania:
1. Przedstawiciele KDPW poinformowali uczestników spotkania o rozszerzeniu formuły pracy grupy roboczej
CA NMPG PL, w kontekście dostosowania do wymogów dyrektywy 828/2017 i rozporządzenia 2018/1212.
2. Po krótce przedstawiono procesy i zakres merytoryczny planowanych zmian, w tym w kontekście:
 Obsługi procesu identyfikacji akcjonariuszy spółki giełdowej – główny temat spotkania,
 Zmian w obsłudze walnych zgromadzeń, oraz
 Zmian w obsłudze zdarzeń korporacyjnych.
3. Głównym tematem spotkania był proces identyfikacji akcjonariuszy spółki giełdowej.
4. Omówiono istotne przepisy prawa definiujące formalne ramy procesu, a także standardy i praktyki
rynkowe określające praktyczne aspekty realizacji, w tym przedstawiono aktualny stan prac grup
roboczych Shareholders Identification Task Force oraz ISO Messages and Market Practice Task Force.
5. Przedstawiciele KDPW zaprezentowali szczegółowy przebieg procesu identyfikacji akcjonariuszy spółki
giełdowej.
6. Omówiono zastosowanie komunikatów ISO dotyczących identyfikacji akcjonariuszy oraz draft praktyki
rynkowej KDPW, która będzie stosowana w tym zakresie.
7. Zaprezentowano praktyczne aspekty dotyczące kanałów komunikacyjnych, w tym sieci SWIFT.
8. Zaprezentowano witrynę KDPW na platformie MyStandards, gdzie publikowane są praktyki w zakresie
schematów komunikatów ISO wykorzystywanych w komunikacji z KDPW.
9. Omówiono zasady dostępu do platformy i publikowanych tam treści dla uczestników KDPW.
Ustalenia:
1. Krajowy Depozyt, w terminie do 3 lutego br. opublikuje na swojej stronie internetowej zakładkę
dedykowaną zmianom planowanym w zakresie dostosowania do wymogów dyrektywy SRD II. Adres
dedykowanej zakładki to http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/default.aspx.
2. Elementem zakładki SRD II będzie sekcja ‘pytań i odpowiedzi’, gdzie odzwierciedlane będą uzgodnienia
oraz odpowiedzi na pytania postawione w przebiegu prac grupy roboczej.
3. Struktury komunikatów ISO, dla obszarów identyfikacji akcjonariuszy, walnych zgromadzeń oraz zdarzeń
korporacyjnych będą publikowane na platformie MyStandards (mystandards.swift.com). Dostęp do
platformy jest darmowy i nie wymaga posiadania licencji SWIFT. Krajowy Depozyt zachęca uczestników
do szerokiego korzystania z platformy.
4. Na wniosek uczestników, schematy komunikatów publikowane przez KDPW na platformie MyStandards,
w formie eksportu z platformy, publikowane będą również na witrynie KDPW.
5. W związku z trybem udzielania odpowiedzi na wniosek o identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej,
uczestnicy KDPW powinni informować swoich klientów będących pośrednikami, o potencjalnej
konieczności nawiązania formalnej i technicznej relacji z KDPW w celu wymiany komunikatów za
pośrednictwem sieci SWIFT.
6. Kolejne spotkanie grupy zaplanowano na 24 lutego 2020 r., o godzinie 14:00 w siedzibie KDPW.
Uczestnicy spotkania:
W spotkaniu wzięło udział 50 uczestników reprezentujących 25 instytucji.

