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DO /ZW/ 1175 /2020

Warszawa, 21 października 2020 r.
Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma BRB/ZW/13/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., dotyczącego testów w zakresie
obsługi procesu identyfikacji tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej oraz pisma BRB/ZW/20/2020
z dnia 15 października 2020 r. informującego o przygotowaniu nowej funkcjonalności obejmującej
obsługę sprostowań danych dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej uprzejmie
informujemy, że przystąpiliśmy do testów związanych z obsługą żądań emitenta o sprostowanie
niekompletnych lub nieprawidłowych danych akcjonariuszy wykazanych w Informacji umożliwiającej
identyfikację akcjonariuszy udostępnionej emitentowi przez KDPW.
Testy będą przeprowadzane w środowisku TST_B i będą dotyczyły akcji oznaczonych kodami testowymi
PLSRDTS00018 i PLSRDTS00026.
Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że w ramach testów obsługi identyfikacji tożsamości
akcjonariuszy będą również wysyłane komunikaty dotyczące wniosków emitenta o sprostowanie
niekompletnych lub nieprawidłowych danych. Wnioski o sprostowanie danych będą dotyczyły
naprawienia błędów w pierwotnie przesłanych komunikatach a także uzupełnienia brakujących danych
o akcjonariuszach. Żądania sprostowania danych będą przesyłane do wniosków już zrealizowanych
(począwszy od wniosku o identyfikatorze PL20DSCL0000000000000110) oraz do wniosków, dla których
ostateczny termin na przesłanie instrukcji do KDPW jeszcze nie upłynął.
Jednocześnie przypominamy, że opis obsługi żądań emitenta o sprostowanie danych jest dostępny na
naszej stronie internetowej pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Korespondencja.aspx
Wdrożenie obsługi przez KDPW żądań emitenta o sprostowanie danych planowane jest na 9 listopada
2020 r.

Z poważaniem,
Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego
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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.

