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Geneza i standardy rynkowe
SMPG / ISO / SRD
•

COAF to oficjalny i unikalny numer referencyjny zdarzenia korporacyjnego (CA, WZ czy SId).

•

Stosowane dotychczas numery referencyjne CORP utrudniają identyfikację i rekoncyliację notyfikacji o zdarzeniach. Każdy pośrednik może nadać swój
numer CORP dla tego samego zdarzenia, co w konsekwencji zaburza przetwarzanie STP oraz wpływa na utrudnienia w procesie instruowania do zdarzeń.

•

Docelowo COAF zastąpi numery referencyjne/identyfikatory zdarzeń nadawane przez poszczególne podmioty w łańcuchu pośredników, CORP.

•

COAF jest utrzymywany w całym łańcuchu komunikacji dla danego zdarzenia. Ułatwia to identyfikację zdarzenia, również w przypadku przechowywania
papierów u rożnych pośredników. Ponadto umożliwia instruowanie w referencji do jednego, unikalnego identyfikatora zdarzenia.

•

Tymczasowa koegzystencja referencji COAF i CORP, do czasu globalnej akceptacji standardu.

•

Jedno źródło COAF dla rynku, np. CSD. Podmiot nadający COAF na danym rynku jest rejestrowany i zatwierdzany przez SMPG (www.smpg.info).

•

Rozporządzenie (UE) 2018/1212 do SRD wymusza stosowanie unikalnego numeru referencyjnego dla zdarzeń korporacyjnych (CA), walnych zgromadzeń
(GM) oraz procesu identyfikacji akcjonariuszy (SId). Grupa SMPG SRD Task Force przyjęła, że COAF wypełnia wskazany wymóg.
Ilustracja 1: Jedno zdarzenia CA, cztery referencje CORP
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Ilustracja 2: Jedno zdarzenia CA, jedna referencja COAF
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Geneza i standardy rynkowe
Formaty COAF
•

Praktyka globalna SMPG
•

•

Norma ISO
•

•

Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych, [2x Identyfikator Organizacji COAF] [14x Numer referencyjny]
Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych, w związku z koegzystencją standardów ISO20022 i ISO15022
•

ISO20022: <OffclCorpActnEvtId> Max35Text

•

ISO15022: :20C::COAF

:4!c//16x

Rozporządzenie 2018/1212
•

12 znaków alfanumerycznych – dla zdarzeń korporacyjnych (CA), w tym walnych zgromadzeń (GM), 24 znaki alfanumeryczne – dla identyfikacji
akcjonariuszy (SId).

Standardy rynkowe
•

•

•
•
•

Relacja jeden-do-jednego pomiędzy referencjami COAF i CORP w kontekście relacji operator/właściciel konta. Operator konta nadaje unikalny numer CORP
dla unikalnego COAF. Wyjątek stanowi sytuacja w której, operator konta przechowuje papiery klienta u różnych pośredników, wtedy dla jednego COAF
można nadać więcej niż jeden CORP, aby odzwierciedlić różne miejsca przechowywania papierów.
Nadawania COAF następuje niezwłocznie po publicznej notyfikacji zdarzenia CA, niemniej lokalna praktyka rynkowa może wskazywać, że COAF zostanie
nadany np. po rejestracji zdarzenia w CSD. Nadanie COAF powinno nastąpić przed ustaleniem uprawnionych do udziału w zdarzeniu i/lub przed okresem
instruowania do zdarzenia.
COAF musi być przekazywany w całym łańcuchu jedno lub dwustronnej komunikacji dla danego zdarzenia.
W przypadku wycofania zdarzenia CA, numer COAF również jest wycofywany, tj. kolejne zdarzenie musi otrzymać nowy COAF. Wyjątek stanowi usunięcie
zdarzenia przez operatora konta, w tym CSD, wtedy zdarzenie zastępujące powinno zachować oryginalny COAF.
W przypadku instruowania do zdarzenia z nadanym numerem COAF, instrukcja musi referować do tego numeru. Referencja do CORP jest opcjonalna
i zależna od praktyki rynkowej.

Standard COAF dla rynku polskiego
Obecny identyfikator zdarzenia w KDPW (CORP)
•

Identyfikator zdarzenia w kdpw_stream, to 16 znaków alfanumerycznych, przykład 0236REDMTX19001R.

EVTP

FFFF
Kod emitenta

Kod ISO zdarzenia

NNNN lub NNNR

YYYY lub XXYY

Rok YYYY
Liczba NNNN
Oznaczenie trybu obsługi XX + Rok YY Liczba NNN + Oznaczenie obsługi manualnej R

Proponowana struktura unikalnych numerów referencyjnych (COAF) – CA, GM i SId
•

Oficjalny, unikalny numer referencyjny zdarzenia nadawany w kdpw_stream, to 12 znaków alfanumerycznych – dla zdarzeń korporacyjnych <OffclCorpActnEvtId>
i walnych zgromadzeń <IssrMtgId> oraz 24 znaki alfanumeryczne dla procesu identyfikacji akcjonariuszy <IssrDsclsrReqId>.

•

Zachowanie zasad nadawania i struktury dla numeru referencyjnego CORP nadawanego w kdpw_stream (obecny identyfikator zdarzenia w kdpw_stream).

•

Zachowanie relacji pomiędzy obecnym CORP a nowym numerem referencyjnym COAF.

PL
Kod organizacji COAF

YY
Rok YY

PL
Kod organizacji COAF

Kod ISO zdarzenia

YY
Rok YY

EVTP

SHDS
Kod zdarzenia

NNNN

Zdarzenia korporacyjne
Walne zgromadzenia

4 znaki alfanumeryczne

NNNNNNNNNNNNNNNN
16 znaków alfanumerycznych

Identyfikacja akcjonariuszy

Standard COAF dla rynku polskiego
Założenia praktyki rynkowej
•

KDPW oficjalnym i zarejestrowanym w SMPG podmiotem nadającym numery referencyjne COAF, w przypadku zdarzeń na papierach dla których KDPW
pełni rolę depozytu macierzystego.

•

Numer referencyjny COAF jest nadawany dla wszystkich zdarzeń korporacyjnych, walnych zgromadzeń i procesów identyfikacji akcjonariuszy.

•

Generowanie numeru referencyjnego COAF po zarejestrowaniu zdarzenia w kdpw_stream, przed wysłaniem pierwszej notyfikacji do uczestników KDPW.

•

Generowanie numeru referencyjnego CORP (lub jego odpowiednika) na dotychczasowych zasadach, z wyjątkiem identyfikacji akcjonariuszy, gdzie nie
przewiduje się stosowania odpowiednika CORP.

•

COAF musi być unikalny i może zostać wykorzystany tylko raz.

•

Równoległe przekazywanie obu numerów referencyjnych:
•

COAF --- <OffclCorpActnEvtId> - zdarzenia korporacyjne; <IssrMtgId> - walne zgromadzenia; <IssrDsclsrReqId> - identyfikacja akcjonariuszy.

•

CORP --- <CorpActnEvtId> - zdarzenia korporacyjne; <MtgId> - walne zgromadzenia.

•

W przypadku przyjmowania instrukcji CA (seev.033, seev.038, seev.040) od uczestników numer referencyjny COAF <OffclCorpActnEvtId> jest obowiązkowy,
o ile pozwala na to obowiązująca w KDPW struktura komunikatów.

•

W przypadku przyjmowania instrukcji CA (seev.033, seev.038, seev.040) od uczestników numer referencyjny CORP <CorpActnEvtId> jest opcjonalny, o ile
został wskazany numer COAF. W takim przypadku możliwe jest również wskazanie wartości NONREF (za SMPG) w treści komunikatu.

•

W przypadku przyjmowania instrukcji GM (seev.004, seev.005) od uczestników numer referencyjny COAF <IssrMtgId> jest obowiązkowy.

•

W przypadku przyjmowania instrukcji GM (seev.004, seev.005) od uczestników numer referencyjny CORP <MtgId> jest obowiązkowy, w tym NONREF.

•

W przypadku przyjmowania instrukcji SId (seev.047, seev.048) od uczestników i/lub innych pośredników numer referencyjny COAF <IssrDsclsrReqId> jest
obowiązkowy.

•

Zgodnie z wymogami SMPG, nadane numery COAF są publicznie dostępne w strukturze [ISIN] [Emitent] [COAF] [Kod zdarzenia]. Możliwe jest pobieranie
opłaty za dostęp do numerów COAF na zasadzie cost recovery. Proponowany termin dostosowania w tym zakresie, po 3 września 2020 r.

