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Notatka ze spotkania grupy dot. implementacji SRD II
Data spotkania: 28.02.2020
Przebieg spotkania:
1. Głównym tematem spotkania był proces identyfikacji akcjonariuszy spółki giełdowej.
2. W pierwszej części spotkania przeprowadzono dyskusję dotyczącą materiału specyfikacji
funkcjonalnej przekazanego uczestnikom 18 lutego br. oraz projektowanych procedur obsługi
po stronie KDPW.
3. Drugą część spotkania poświęcono szczegółowej analizie proponowanej przez Krajowy Depozyt
praktyce lokalnej w zakresie struktur i sposobu uzupełniania komunikatów ISO20022 służących
obsłudze procesu, w tym:
✓ Komunikatu wniosku o identyfikację – seev.045.001.02,
✓ Komunikatu wycofania wniosku o identyfikację – seev.046.001.01,
✓ Komunikatu odpowiedzi na wniosek o identyfikację – seev.047.001.01,
✓ Komunikatu wycofania odpowiedzi na wniosek o ujawnienie – seev.048.001.01, oraz
✓ Komunikatu statusu odpowiedzi na wniosek o identyfikację – seev.049.001.01.

Ustalenia:
1. Wypracowaną specyfikację funkcjonalną oraz praktykę lokalną w zakresie komunikatów
ISO20022 uznaje się za przyjętą. Potencjalne dalsze modyfikacje mogą wynikać z uwarunkowań
zewnętrznych, niezależnych od KDPW.
2. Materiały dla uczestników dostępne są na witrynie internetowej KDPW w ramach zakładki
dedykowanej zmianom w zakresie dostosowania do wymogów dyrektywy SRD II. Adres zakładki
to http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/default.aspx.
Należy zwrócić uwagę, że struktury komunikatów stanowiące załącznik do pisma do uczestników
są aktualne tylko na dzień sporządzenia danego pisma.
3. WAŻNE: Aktualne struktury komunikatów ISO, dla obszarów identyfikacji akcjonariuszy, walnych
zgromadzeń oraz zdarzeń korporacyjnych publikowane są wyłącznie na platformie MyStandards
(mystandards.swift.com). Dostęp do platformy jest darmowy i nie wymaga posiadania licencji
SWIFT.
Link do aktualnych struktur komunikatów dot. identyfikacji akcjonariuszy:
https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_oVTmEBsvEeqEuaW4DWt7zw
Link
do
aktualnych
struktur
komunikatów
dot.
https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_qCV2cEHNEeq9uZw5OWUKhg

WZ:

4. Kolejne spotkanie grupy zaplanowano na 24 marca 2020 r., o godzinie 14:00 w siedzibie KDPW.
Tematem spotkania będą zmiany w zakresie obsługi walnych zgromadzeń, w tym implementacja
ISO20022.

5. Krajowy Depozyt zobowiązał się przekazać uczestnikom materiał specyfikacji funkcjonalnej dla
nowych procesów obsługi walnych zgromadzeń, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z
materiałem przed kolejnym spotkaniem grupy.

Uczestnicy spotkania:
W spotkaniu wzięło udział 46 uczestników reprezentujących 25 instytucji.

