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DO /ZW/ 530 /2020

Warszawa, 4 czerwca 2020 r.
Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do naszego pisma DO/ZW/231/2020 z dnia 17.03.2020 r. dotyczącego wdrożenia
obsługi zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie
emitenta (kod zdarzenia PCAL) uprzejmie informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 r. planujemy
rozpoczęcie testów w zakresie obsługi ww. zdarzenia.
Testy będą przeprowadzane w środowisku TST_B. Wobec czego prosimy o sprawdzenie dostępu do
tego środowiska. Zasady korzystania ze środowiska testowego są zamieszczone na stronie
internetowej KDPW. Link do informacji:
https://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/system/Strony/Test_kdpw_stream.aspx
Informacje o terminach i warunkach realizacji zdarzenia będą przekazywane w komunikatach
seev.031.001.03 wysyłanych do uczestników posiadających na kontach papiery wartościowe będące
przedmiotem zdarzenia. Oznacza to, że przed rozpoczęciem testów zasilone zostaną przez KDPW konta
uczestników, którzy prześlą informację potwierdzającą udział w testach. Zgłoszenie prosimy przesłać
do dnia 9 czerwca br. na skrzynkę ESDI 0001008PRD. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej
wskazanie konta uczestnika, które ma być zasilone testowymi papierami.
W przypadku braku szczegółowych wskazań co do liczby papierów wartościowych i testowanych
kodów ISIN, na podstawie zgłoszenia udziału w testach zostanie zasilone jedno konto uczestnika
papierami oznaczonymi każdym z testowanych kodów ISIN w liczbie 100.000 sztuk.
Na dalszym etapie testów, w przypadku chęci ich rozpoczęcia, możliwe będzie przesłanie
ww. informacji, która pozwoli na zasilenie konta uczestnika.
W celu przeprowadzenia testów zostały nadane testowe kody ISIN, którymi będą oznaczone certyfikaty
inwestycyjne:
PLC411000175
PLC411000183
PLC411000191.

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.

Jednocześnie informujemy, że opis zasad wymiany komunikatów oraz przykłady komunikatów
wykorzystywanych do realizacji zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów
inwestycyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej KDPW, w zakładce
Usługi/Rozwój/Obligatoryjny wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta.
Link do dokumentacji:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/corporate_actions/PCAL-CI/Strony/default.aspx
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/corporate_actions/PCAL-CI/Strony/Narz%c4%99dzia-IT.aspx

Korespondencję dotyczącą testów prosimy kierować na adres elektroniczny: emitent@kdpw.pl.

Z poważaniem,

Dyrektor Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak

KRZYSZTOF
OŁDAK

Elektronicznie podpisany
przez KRZYSZTOF OŁDAK
Data: 2020.06.04 15:34:36
+02'00'

2/2

