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Po úspešnej migrácii do T2S bude CDCP fungovať podľa zjednotených
pravidiel
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target
2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu
systému vyrovnania. V súlade s jednotnými podmienkami pre všetky depozitáre fungujúce na
platforme T2S, od tohto dňa platí aj nový Prevádzkový poriadok CDCP a nový Cenník CDCP.
Zavedené boli tiež niektoré nové služby.
„Pre CDCP predstavuje prechod na Target 2-Securities významný míľnik v jeho existencii. Prechodom
na T2S sa CDCP spolu s účastníkmi kapitálového trhu stali integrovanou súčasťou jednotného
kapitálového trhu EÚ a zharmonizovali sa niektoré oblasti činností CDCP, najmä na technologickej
úrovni. T2S podporí aj ďalšiu harmonizáciu v oblastiach nadväzujúcich na vysporiadanie obchodov
s cennými papiermi, čo prispeje k dosiahnutiu stratégie EÚ ohľadom kapitálových trhov. Zároveň je to
aj významný úspech zamestnancov CDCP a potvrdenie ich schopností a profesionality.“ povedal
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP Ing. Martin Wiedermann.
Úspešnou migráciou CDCP na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov – T2S bolo
dovŕšené niekoľkoročné úsilie CDCP a jeho účastníkov. V rámci tohto procesu bolo potrebné vykonať
zásadné zmeny v informačných systémoch, nakoľko v prostredí T2S prebieha komunikácia
prostredníctvom správ založených na medzinárodnej ISO norme. Harmonizovaný spôsob
komunikácie, jednotný harmonogram spracovania príkazov a jednotný výkon niektorých procesov
podľa špecifikácií T2S bude mať v niektorých prípadoch vplyv na činnosť CDCP a jej účastníkov pri
poskytovaní služieb.
Prevádzka systému vyrovnania bude od 6.2.2017 prebiehať v súlade s harmonogramom platformy
T2S.
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Prevádzkové hodiny na expozitúre CDCP, ktorá poskytuje služby právnickým osobám zostávajú
nezmenené (9:00-12:00, 13:00 – 15:00).

CDCP, v súvislosti s prechodom na platformu T2S, zavádza aj niektoré nové služby. Napríklad, umožní
svojim účastníkom – bankám využívať novú službu autokolateralizácie, v ktorej Národná banka
Slovenska môže poskytnúť vnútrodenný úver zabezpečený zábezpekou na vysporiadanie obchodu
s cennými papiermi.
Spolu s CDCP v rámci tejto migračnej vlny prešiel na T2S aj nemecký depozitár Clearstream, rakúsky
depozitár OeKB, slovinský depozitár KDD, maďarský depozitár KELER a luxemburský depozitár
LuxCSD.
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