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CDCP
P sa migrááciou na T2S stane iintegrálno
ou súčasťo
ou kapitállového trh
hu EÚ
Centrálnyy depozitár cenných pap
pierov SR (CD
DCP) má od
d pondelka 6.
6 2. 2017 fuungovať na spoločnej
technolog
gickej platforme európsk
kych depozitáárov, Target2
2‐Securities (T
T2S), čím sa spolu so slo
ovenským
kapitálovvým trhom sttane integráln
nou súčasťouu spoločného kapitálového
o trhu Európskkej Únie. CDC
CP svojich
klientov upozorňuje, že v súvislossti s migrácioou na platforrmu T2S bud
de mať v piattok 3.2.2017
7 skrátené
prevádzkkové hodiny.
uté Eurosystém
mom, ktoré m
má umožniť vyrovnanie
v
tra
ansakcií s cennnými papierm
mi v mene
T2S je rieešenie vyvinu
euro a v iných peňažn
ných menách akceptovanýých Európsko
ou centrálnou
u bankou, čím
m sa majú zjednodušiť
ntrálnych dep
pozitárov do TT2S prebieha v piatich
najmä ceezhraničné prrevody cenných papierov. Migrácia cen
migračnýých vlnách, prričom CDCP je
e zaradený doo 4. migračne
ej vlny a na tento krok sa pripravuje užž niekoľko
rokov.
ňom prevádzkky CDCP na pla
atforme T2S m
má byť ponde
elok 6.2.2017, pričom samootný proces migrácie
m
sa
Prvým dň
začne už v piatok a po
otrvá celý víkkend. V súvisllosti s týmto krokom budú
ú 3. februára skrátené pre
evádzkové
plne uzavretý o 14.00 hod.. Presný harm
monogram
hodiny syystému vyrovvnania a prevvádzkový deň CDCP SR úp
zmien je uvedený nižššie v tabuľke. Poskytovanie služieb právn
nickým osobám na expozittúre CDCP bud
de v tento
nčené už o 13::00 hod.
deň ukon
dnutiu upraviiť v prvý deň migrácie prevvádzkové hod
diny sme pristtúpili na záklaade skúsenosttí z testov
„K rozhod
migrácie a časovej náročnosti jedn
notlivých migrračných kroko
ov, ktoré vied
dli k záveru, žže je potrebné vytvoriť
agy, riaditeľ Ú seku prevádzky.
časový prriestor pre príípravu migračných súborovv,“ vysvetľuje Mgr. Peter Na
ných bánk,
Skráteniee prevádzkovéého dňa je obzvlášť dôležitéé pre vyrovnaanie zabezpeččovacích operáácií zahraničn
kde sa akko zábezpeka používajú slovvenské cennéé papiere. „Ob
bmedzenie pre
evádzky CDCPP SR dňa 3.2.2
2017 môže
významne ovplyvniť priebeh
p
obcho
odov, preto chhceme našim
m klientom pripomenúť, abby pri plánova
aní svojich
u
M
Mgr. Peter Naggy, riaditeľ Úse
eku prevádzkyy.
aktivít tútto skutočnosťť zohľadnili,“ upozorňuje
me dňa vyrovvnania v systééme zúčtovania a vyrovnan
nia CDCP platnné dňa 3.2.20
017
Zmeny v harmonogram
Čas

Subjekt

Čin
nnosť
Burzové
é obchody

10:00

CDCP

Konečný čas pre
e prevod peňažnýých
prostriedkov (netting)

12:00

CDCP

Konečný čas pre
e prevod peňažnýých
prostried
dkov (gross)

13:00

CDCP

do 13:15

Člen

Potvrdenie člena
č
o súhlase
s vyrovnaním príkazov do jehoo
evidencie (SD=T+0)

13:30

CDCP

Konečný čas pre
e prevod peňažnýých
prostriedkkov (SD=T+0)

Mim
moburzové obcho
ody

Obchody so ZCP
Z

I. cykklus: konečný čas pre prevod
ppeňažných prostrriedkov
Ukončenie
e prijímania DvP príkazov
na SD

Konečný čas
č pre prevod pe
eňažných
prostriedkov
Ukončenie prijímania FoP príkazov
na SD

do 13:45

CDCP

14:00

CDCP

Vyrovnanie DvvP a FoP príkazovv
Z
Zatvorenie
prevád
dzkového dňa

Vyrovnaanie DvP a FoP prríkazov

Vyroovnanie DvP a Fo
oP príkazov

Kontakt:
mar Kopuncovvá
Ing. Dagm
obchodnáá riaditeľka CD
DCP SR, a.s.
tel.: 02/ 559 395 125
e‐mail: daagmar.kopunccova@cdcp.skk

