Zapisnik 6. sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje (NSD AMI-SeCo)
Datum: 10. december 2019, od 9:00 do 10:45 ure
Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči: S. Anko (predsedujoči; Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), B. Ploj (BS), K. Stegovec
(BS), M. Kovač (BS), L. Heberle (BS), A. Sever (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), B. Muhič (Nova KBM), V. Kecojević (UniCredit Banka Slovenija), K. Tavčar Tul
(Banka Intesa Sanpaolo), L. Mrhar (Deželna banka Slovenije), U. Franko (SKB banka).

Dnevni red sestanka
1. Pregled izvedenega sklepa sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 31. maja 2019
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, čestital KDD za pridobitev dovoljenja za
opravljanje storitev centralnih depotnih družb po Uredbi (EU) št. 909/2014 in se zahvalil ATVP za
konstruktivno sodelovanje v postopku izdaje omenjenega dovoljenja KDD. Izpostavil je še, da
bosta osrednji vsebini sestanka napredek na harmonizacijskih aktivnostih na področju upravljanja
s finančnim zavarovanjem in aktivnosti KDD v zvezi s tem.
Ad1
Pregled izvedenega sklepa sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 31. maja 2019
o Glede izpolnitve sklepa:
- 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.
K. Stegovec je pojasnil, da je KDD septembra 2019 pripravila osnutek načrta implementacije
prioritetnih standardov s področja upravljanja s finančnim zavarovanjem in ga posredovala
BS. BS je z načrtom seznanila ECB in člane NSD AMI-SeCo. Na podlagi komentarjev ECB
bo morala KDD v nadaljevanju osnutek načrta še dopolniti.
Ad2
Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
o K. Stegovec je predstavil kazalnike poslovanja in operativnega delovanja T2S ter poslovanje T2S
v letu 2018. Izpostavil je, da bodo prihodki T2S v letu 2019 predvidoma prvič presegli odhodke,
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na izboljšanje finančnega položaja T2S pa sta najpomembneje vplivali povečanje števila transakcij
z vrednostnimi papirji in povišanje cen storitev T2S v letu 2019.
M. Kovač je v povezavi s projektom konsolidacije TARGET2 in T2S izpostavil, da sta bili v juliju
2019 s ponudnikoma SWIFT in SIA-Colt podpisani koncesijski pogodbi za zagotavljanje dostopa
do konsolidirane platforme TARGET2/T2S, da večjih funkcijskih in vsebinskih sprememb T2S
zaradi projekta konsolidacije TARGET2/T2S ne bo, ter da bo migracija na novo platformo
izvedena po "big bang" principu.
A. Sever je predstavila napredek na projektu ECMS in izpostavila, da bodo funkcijske
specifikacije dokončane še v tem letu (z izjemo definicij sporočil ISO20022), podrobnejše
informacije o projektu pa bo Evrosistem deležnikom posredoval v prvem četrtletju 2020. Razložila
je tudi, da bo Evrosistem v prihodnje spremljal pripravljenost deležnikov za poslovanje na ECMS.
B. Ploj je izpostavil, da je AMI-SeCo v juliju 2019 potrdil standarde na treh prioritetnih področjih
upravljanja s finančnim zavarovanjem, AMI-SeCo pa bo v juliju 2020 obravnaval napredek pri
pripravi standardov na ostalih sedmih področjih upravljanja s finančnim zavarovanjem. Prav tako
je AMI-SeCo v juliju 2019 potrdil metodologijo za spremljanje implementacije prioritetnih
harmonizacijskih standardov s področja upravljanja s finančnim zavarovanjem, v skladu s katero
bo AMI-SeCo spremljal napredek centralnih depotnih družb, centralnih bank in ključnih tržnih
deležnikov pri implementaciji omenjenih standardov, prva spremljava pa bo izvedena v drugem
četrtletju 2020. Razložil je tudi, da je KDD septembra 2019 pripravila osnutek načrta
implementacije prioritetnih standardov s področja upravljanja s finančnim zavarovanjem, načrt pa
mora KDD v skladu z usmeritvami ECB še dodatno dopolniti. Sklep 1: BS v imenu NSD AMISeCo spremlja napredek pri implementaciji standardov s področji korporacijskih dejanj in izdaje
računov v slovenskem okolju in o napredku obvešča AMI-SeCo. Deležniki, katerih aktivnosti
bodo predmet spremljave, se zavežejo, da bodo BS v postavljenih časovnih okvirjih zagotavljali
informacije, potrebne za spremljavo. Sklep 2: KDD do konca februarja 2020 dopolni načrt
implementacije standardov s področji korporacijskih dejanj in izdaje računov s podrobnim opisom
predvidenih sprememb (tudi na pravnem področju), s časovnico in načinom obveščanja članov
KDD ob upoštevanju ključnih mejnikov, potrjenih s strani AMI-SeCo v juliju 2019. Če KDD
postavljen rok oceni kot neizvedljiv, o tem pravočasno obvesti BS in predlaga nov rok za
dokončanje načrta implementacije omenjenih standardov, ki pa še vedno omogoča doseganje
ključnih mejnikov, potrjenih s strani AMI-SeCo v juliju 2019. Sklep 3: BS obvesti ECB o
sprejetem sklepu na sestanku NSD AMI-SeCo, povezanim z dopolnitvijo načrta implementacije
standardov s področji korporacijskih dejanj in izdaje računov.
B. Ploj je razložil, da bo posodobljeno poročilo o napredku na harmonizaciji poleg vsebin s
področja harmonizacije, povezanih s T2S, vključevalo tudi vsebine s področja harmonizacije na
področju upravljanja s finančnim zavarovanjem. Izpostavil je še, da slovenski trg ostaja skladen z
vsemi prioritetnimi harmonizacijskimi standardi T2S.

Ad3
Poročanje deležnikov
o M. Kovač je predstavil statistiko poslovanja slovenskih deležnikov na T2S in izpostavil štiri
odklone v delovanju T2S v letu 2019, ki so vplivali tudi na slovenske deležnike.
o M. Titan je izpostavil, da je predlog za spremembo in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah
(v nadaljevanju: ZGD), ki obsega tudi prenos Direktive (EU) št. 2017/828 glede spodbujanja
dolgoročnega sodelovanja delničarjev (SRD2) v slovenski pravni red, v medresorskem
usklajevanju. Razložil je, da obstajajo določene nejasnosti in težave glede izpolnjevanja
poročevalskih zahtev iz osnutka novele ZGD s strani tržnih udeležencev, ter da bo v skladu s
pričakovanimi določbami novele ZGD kot delničar identificiran končni imetnik delnic, kar je
lahko druga oseba, kot to izhaja iz delniške knjige (v primeru hrambe vrednostnih papirjev na
fiduciarnem računu). Novela ZGD naj ne bi vplivala na načine izvrševanja korporacijski dejanj,
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kot izhajajo iz določb Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Sklep 4: KDD do konca
dne 11. decembra seznani BS s korespondenco KDD z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo v povezavi s spremembami in dopolnitvami ZGD.
R. Šketa je razložil, da KDD izvaja aktivnosti za zagotovitev skladnosti z zahtevami Uredbe (EU)
št. 909/2014 na področju poravnalne discipline, KDD pa še vedno čaka na odziv ESME v zvezi z
zahtevami glede delne poravnave poslov z vrednostnimi papirji. KDD bo v začetku leta 2020
organizirala delavnico za člane KDD, kjer bo obravnavana tematika poravnalne discipline.
Predstavniki BS in ATVP so izrazili pobudo za udeležbo na omenjeni delavnici.
V. Kecojević je v povezavi s poročevalskimi zahtevami, kot izhajajo iz osnutka novele ZGD,
izpostavil nejasnosti glede odgovornosti posameznega deležnika pri zagotavljanju in posredovanju
informacij ter morebitnih kaznih, ki jih predvideva osnutek novele ZGD. Poudaril je še, da na trgu
ni dovolj informacij glede načina implementacije zahtev Uredbe (EU) št. 909/2014 na področju
poravnalne discipline.

Ad4
Razno
o Ni bilo obravnave.

Zapisal: K. Stegovec, 16. december 2019
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