BS-JAVNO

Zapisnik 5. sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje (NSD AMI-SeCo)
Datum: 31. maj 2019, od 9:00 do 10:30 ure
Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči: S. Anko (predsedujoči; Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), L. Kostanjevec Jazbec (BS),
B. Ploj (BS), K. Stegovec (BS), S. Fajdiga (BS), M. Kovač (BS), M. Podgornik (BS), V. Slamič (KDD
- Centralna klirinško depotna družba; v nadaljevanju: KDD), M. Titan (KDD), R. Šketa (KDD), S.
Bernik (Agencija za trg vrednostnih papirjev; v nadaljevanju: ATVP), H. Novak (Ministrstvo za
finance; v nadaljevanju: MF), M. Eber (MF), K. Markič (Abanka), T. Ričković (Nova Ljubljanska
banka), V. Močnik Kohek (UniCredit Banka Slovenija; v nadaljevanju: UniCredit), J. Badovinac
Žunek (UniCredit), K. Tavčar Tul (Banka Intesa Sanpaolo), L. Mrhar (Deželna banka Slovenije), U.
Franko (SKB banka).

Dnevni red sestanka
1. Pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 30. novembra 2018
2. Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
- Indikatorji delovanja T2S
- Status projekta konsolidacije TARGET2 in T2S
- Harmonizacijske aktivnosti na področju T2S in upravljanja s finančnim zavarovanjem
3. Poročanje deležnikov
4. Razno
Uvod
o S. Anko je uvodoma pozdravil udeležence sestanka in pojasnil, da ni več član skupine AMI-SeCo,
saj se predstavniki manjših centralnih bank izmenjujejo pri članstvu v skupini. Izpostavil je, da bo
tokratni sestanek NSD AMI-SeCo namenjen predvsem vsebinam, ki so povezane s projektom
konsolidacije TARGET2 in T2S ter harmonizacijo upravljanja s finančnim zavarovanjem.
Dodatno je udeležence sestanka povabil k sodelovanju v javnem posvetovanju glede možnosti
vzpostavitve storitve Evrosistema za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev in prosil, da morebitni
odziv v okviru javnega posvetovanja pošljejo v vednost tudi BS. Pojasnil je še, da BS po sestanku
AMI-SeCo v juliju 2019 ne namerava organizirati sestanka NSD AMI-SeCo, temveč bo člane
NSD AMI-SeCo le obvestila o gradivih in zaključkih omenjenega sestanka. V kolikor bi bila
kasnejša presoja BS, da je sestanek nujen, ali pa bi bila taka zahteva katerega od članov NSD
AMI-SeCO, sestanek bo.
Ad1
Pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 30. novembra 2018
o Glede izpolnitve sklepov:
- Glede sklepa 1: Po prejetju predloga za spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju BS
organizira pisno posvetovanje glede predloga. V primeru doseženega konsenza članov NSD
AMI-SeCo glede primernosti vsebine predloga se na Ministrstvo za pravosodje posreduje
pobudo za spremembo zakona v imenu skupine NSD AMI-SeCo.
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B. Ploj je pojasnil, da je KDD že pripravila popis trenutnega stanja, v nadaljevanju pa bo KDD
oblikovala predlog za spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju. Po prejemu predloga bo
BS predvidoma v juniju 2019 izvedla pisno posvetovanje na ravni NSD AMI-SeCo.
Glede sklepa 2: K pripravi načrta lokalne implementacije standardov na področju upravljanja
s finančnim zavarovanjem se pristopi po določitvi roka za začetek spremljanja na ravni AMISeCo. Načrt upošteva javno objavljene standarde in roke za posamezno harmonizacijsko
področje ob upoštevanju načrta projekta ECMS.
B. Ploj je opozoril na zamudo pri potrjevanju vseh relevantnih harmonizacijskih standardov na
področju upravljanja s finančnim zavarovanjem. Izpostavil je, da bodo omenjeni standardi
potrjeni s strani AMI-SeCo najkasneje v juliju 2019, posledično se je zato tudi rok za pripravo
lokalnega načrta implementacije standardov podaljšal do septembra 2019.
Glede sklepa 3: Sestanki NSD AMI-SeCo tudi v letu 2019 potekajo neposredno po sestankih
AMI-SeCo, po potrebi se izvedejo dodatni sestanki.
BS izjemoma predlaga, da se sestanka NSD AMI-SeCo, ki bi moral potekati po sestanku
AMI-SeCo v juliju 2019, ne izvede.
Glede sklepa 4: BS člane NSD AMI-SeCo pozove k pregledu in morebitnem ažuriranju
članstva v NSD AMI-SeCo.
B. Ploj je pojasnil, da aktivnost še vedno poteka, saj BS čaka na odziv nekaterih članov NSD
AMI-SeCo. S. Anko je pozval udeležence sestanka, naj svoje odzive posredujejo do 10. junija
2019.

Ad2
Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
o S. Fajdiga je predstavila kazalnike poslovanja in operativnega delovanja T2S. Izpostavila je
opazno povečanje števila in vrednosti transakcij v T2S v letu 2019.
o M. Kovač je izpostavil, da se bo v okviru konsolidirane platforme TARGET2/T2S začel
uporabljati standard ISO 20022 tudi na področju plačil, skupna platforma pa bo omogočala
centralno upravljanje z likvidnostjo udeležencev ter enoten dostop do vseh storitev. Aktivnosti BS,
povezane s projektom konsolidacije TARGET2/T2S, potekajo v skladu z načrtom. BS spremlja
pripravljenost tržnih deležnikov za migracijo na konsolidirano platformo, v prihodnje pa bo
deležnike usposobila za uporabo novih funkcionalnosti platforme.
o M. Podgornik je predstavil napredek na projektu ECMS in napovedal, da bodo funkcijske
specifikacije predvidoma dokončane v zadnjem četrtletju 2019. BS je osnovne informacije o
projektu že posredovala nasprotnim strankam, v letu 2019 pa bo nadaljevala s sprotnim
obveščanjem o napredku projekta. BS bo predvidoma v letu 2020 pripravila podrobnejšo
dokumentacijo za zunanje deležnike in organizirala delavnico za nasprotne stranke in KDD.
o B. Ploj je izpostavil, da bosta dve skupini harmonizacijskih standardov na področju upravljanja s
finančnim zavarovanje (izdaja računov in izvajanje korporacijskih dejanj) potrjeni v juliju 2019,
medtem ko so harmonizacijski standardi za tripartitne sheme že potrjeni. Temu bo sledila priprava
lokalnih načrtov implementacije harmonizacijskih standardov. Poudaril je še, da bodo morale
centralne depotne družbe in nasprotne stranke za komunikacijo z ECMS uporabljati standard ISO
20022, medtem ko bo centralna depotna družba s svojimi člani še naprej lahko uporabljala
obstoječi komunikacijski vmesnik. Sklep 1: KDD do konca avgusta 2019 na podlagi javno
objavljenih standardov za prioritetna harmonizacijska področja in ob upoštevanju načrta projekta
ECMS pripravi ter BS posreduje osnutek načrta implementacije zadevnih standardov. BS do 7.
septembra načrt implementacije posreduje ostalim članom NSD AMI-SeCo, ki imajo do 25.
septembra čas za posredovanje morebitnih pripomb na omenjen načrt.
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Ad3
Poročanje deležnikov
o M. Kovač je predstavil statistiko poslovanja slovenskih deležnikov na T2S in izpostavil dva
odklona v delovanju T2S v letu 2019, ki sta vplivala tudi na slovenske deležnike.
o M. Kovač in R. Šketa sta izpostavila, da bo 10. junija 2019 nadgrajen T2S in informacijski sistem
KDD.
o S. Bernik je razložila, da ATVP obravnava vlogo KDD za pridobitev dovoljenja za opravljanje
storitev centralne depotne družbe v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014. Rok za odločitev v
postopku je 8. oktober 2019, ATVP pa bo v okviru postopka prejela še mnenje Evrosistema in BS
glede skladnosti KDD z zahtevami Uredbe (EU) št. 909/2014.
o M. Titan je izpostavil, da se postopek spremembe in dopolnitve Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP-1) zaključuje, v skladu s predlogom pa bodo
vrednostni papirji s preostalih registrskih računov preneseni na namenski račun KAD-a. KAD bo
lastnik omenjenih vrednostnih papirjev postal ob koncu leta 2021. Prav tako je v javnem
posvetovanju predlog za spremembo in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah, največji vpliv
pa bo za KDD in njene člane predstavljal prenos Direktive (EU) št. 2017/828 glede spodbujanja
dolgoročnega sodelovanja delničarjev (SRD2) v slovenski pravni red.
o V. Slamič je razložil, da se bo KDD glede možnosti ponujanja storitve delne poravnave odločala
po prejemu dodatnih mnenj s strani ESME, Evrosistema in ECSDE.
o M. Titan je pojasnil, da KDD predvideva znižanje cene za opravljanje OTC DvP poravnave.
o J. Badovinac Žunek je izpostavila, da je Delovna skupina za implementacijo mednarodnih
standardov za korporacijska dejanja konec leta 2018 pripravila predlog za spremembo ZNVP-1 v
zvezi s postopki dedovanja vrednostnih papirjev, trenutno pa omenjena skupina pripravlja predlog
za poenostavitev prijave na skupščino delničarjev.
Ad4
Razno
o B. Ploj je izpostavil javno posvetovanje AMI-SeCo glede tržnih praks na področju prenosov
portfeljev vrednostnih papirjev, v okviru katerega sta odgovore za slovenski trg pripravila
Združenje bank Slovenije in KDD. Udeležence sestanka je še enkrat povabil k posredovanju
njihovih stališč v okviru javnega posvetovanja glede možnosti vzpostavitve storitve Evrosistema
za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, M. Titan pa je pojasnil, da se bo KDD predvidoma
odzvala na javno posvetovanje in izpostavila svoje zadržke.
o Naslednji sestanek bo predvidoma potekal konec leta 2019.

Zapisal: K. Stegovec, 10. junij 2019
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