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Corporate Actions - National Market Practice Group - Poland (CA NMPG PL)
Notatka ze spotkania grupy dot. implementacji SRD II
Data spotkania: 31.03.2020
Przebieg spotkania:
1. Głównym tematem spotkania były procesy związane z obsługą walnych zgromadzeń.
2. W pierwszej części spotkania przedstawiono plany KDPW w zakresie dostosowania rynku polskiego do
obsługi walnych zgromadzeń zgodnie z przepisami dyrektywy SRD i rozporządzenia (UE)2018/1212.
3. Drugą część spotkania poświęcono szczegółowej analizie proponowanej przez Krajowy Depozyt praktyce
lokalnej w zakresie struktur i sposobu uzupełniania komunikatów ISO20022 służących obsłudze walnych
zgromadzeń, w tym:
✓ Komunikatu notyfikacji o walnym zgromadzeniu – seev.001.001.07,
✓ Komunikatu wycofania notyfikacji o walnym zgromadzeniu – seev.002.001.06,
✓ Komunikatu powiadomienia o uprawnieniach – seev.003.001.06,
✓ Komunikatu zawiadomienia o udziale w walnym zgromadzeniu – seev.004.001.06,
✓ Komunikatu wycofania zawiadomienia o udziale w walnym zgromadzeniu – seev.005.001.06,
✓ Komunikatu statusu zawiadomienia i wycofania zawiadomienia – seev.006.001.06,
✓ Komunikatu potwierdzenia zarejestrowania głosów – seev.007.001.06, oraz
✓ Komunikatu informacji o wynikach walnego zgromadzenia – seev.008.001.06.
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. Materiał dla uczestników dostępny jest 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.
3. Aktualne struktury komunikatów ISO, dla obszarów identyfikacji akcjonariuszy, walnych zgromadzeń oraz
zdarzeń korporacyjnych publikowane są 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. Kolejne spotkanie grupy zaplanowano na 28 kwietnia 2020 r., o godzinie 14:00. Spotkanie odbędzie się
w formule zdalnej. Udział w spotkaniu będzie możliwy jest z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Tematem spotkania będą zmiany w zakresie obsługi zdarzeń korporacyjnych, w tym aktualizacja
komunikatów notyfikacji ISO20022. Dodatkowo uzgodnieniu podlegała będzie praktyka lokalna w zakresie
nadawania unikalnego numeru referencyjnego COAF oraz praktyka w zakresie obsługi mechanizmu Buyer
Protection, zgodnie ze standardami CAJWG.
5. Krajowy Depozyt zobowiązał się przekazać uczestnikom materiał specyfikacji funkcjonalnej dla nowych
zasad notyfikacji o zdarzeniach korporacyjnych oraz materiały w zakresie proponowanych praktyk
lokalnych, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z materiałami przed kolejnym spotkaniem grupy.
Uczestnicy spotkania:
W spotkaniu wzięło udział 34 uczestników reprezentujących 20 instytucji.

