Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku
przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

zawarta w dniu ...................... roku w Warszawie, pomiędzy:

Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 bud. H, 02-822
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000030144, o kapitale zakładowym 14 500 000 PLN wpłaconym w
całości oraz numerze NIP 527-22-66-714 i REGON 016165065, reprezentowaną przez:
………………………………. - Prezesa Zarządu
………………………………. - Wiceprezesa Zarządu
dalej zwaną „TGE”;

a

…………………………. z siedzibą w ……………………..przy ul. …………………., 00-000 ……………., wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………… w …………….., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS

……………………..,

,

o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… PLN
oraz numerze NIP ………………………… i REGON ………………….., reprezentowaną przez –
…………………………….– ………………………… Zarządu
…………………………… – ………………………. Zarządu
dalej zwaną „Animatorem”;

dalej zwane łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
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Preambuła
Zważywszy, że:
- TGE prowadzi giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 48, poz. 284, z późn. zm.) („giełda”), której celem jest
koncentracja podaży i popytu na towary giełdowe oraz upowszechnianie jednolitych informacji
umożliwiających ocenę aktualnej wartości towarów giełdowych,
- Animator został dopuszczony na mocy uchwały Zarządu TGE Nr ……………… z dnia ……………………... do
działania na giełdzie w zakresie Rynku ……………………. i uchwały Zarządu TGE Nr ………………… z dnia
……………………….. do działania na giełdzie w zakresie Rynku …………………..,
- zgodnie z § 31 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
(„Regulamin TGE”), Członek Giełdy może zobowiązać się do stałego składania zleceń kupna i
sprzedaży towarów giełdowych we własnym imieniu i na własny rachunek, w celu podtrzymywania
płynności obrotu danego towaru giełdowego,

Strony zawierają Umowę o pełnienie funkcji animatora rynku, zwaną dalej „Umową”.

§1
Postanowienia wstępne
W sprawach nieuregulowanych Umową, a w szczególności do terminów użytych w Umowie, stosuje
się przepisy i definicje Regulaminu TGE, odpowiednich Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń oraz
odpowiednich Warunków obrotu.
§2
Przedmiot Umowy
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z działalnością Animatora na giełdzie, a w
szczególności:
1) towary giełdowe, dla których Animator realizuje swoją funkcję na podstawie Umowy,
2) minimalną ilość towarów giełdowych w składanych przez Animatora zleceniach, zwaną także
„minimalną ilością kontraktów” lub „minimalnym wolumenem”,
3) maksymalną rozpiętość cenową pomiędzy składanymi przez Animatora zleceniami kupna i
zleceniami sprzedaży, zwaną także „maksymalnym spreadem”,
4) okresy pełnienia przez Animatora funkcji animatora rynku, w tym datę rozpoczęcia oraz
zakończenia (lub sposób określenia tej daty) pełnienia funkcji animatora rynku,
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5) zasady weryfikacji i rozliczenia Animatora z pełnienia funkcji animatora rynku.
§3
Podstawowe zobowiązania Stron
1. Animator zobowiązuje się do stałego składania zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych, dla
których realizuje swoją funkcję, w sposób określony w § 4.
2. TGE zobowiązuje się do przyjmowania zleceń, o których mowa w ust. 1, bieżącej weryfikacji
wykonywania zobowiązań przez Animatora oraz cyklicznego rozliczenia Animatora z wykonania
zobowiązań w sposób określony w Umowie.
§4
Zasady wykonywania zobowiązań Stron
1. Zobowiązanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest wykonywane z uwzględnieniem następujących
warunków:
1) termin rozpoczęcia pełnienia funkcji animatora rynku określa data wejścia w życie Umowy,
przy czym może to być wyłącznie pierwszy dzień każdego miesiąca,
2) termin zakończenia pełnienia funkcji animatora rynku określa data rozwiązania Umowy,
3) termin zmiany warunków pełnienia funkcji animatora rynku określa data wejścia w życie
Aneksu do Umowy lub data wejścia w życie zmiany Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2,
4) towary

giełdowe,

dla

których

Animator

realizuje

swoją

funkcję,

są

określone

w Załączniku nr 2,
5) zlecenia muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnej ilości kontraktów oraz
maksymalnego spreadu, określone w Załączniku nr 1,
6) po zawarciu transakcji, zlecenia muszą zostać złożone ponownie przez Animatora w terminie
określonym w Załączniku nr 1 („odnowienie zleceń”),
7) składanie zleceń odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („dni robocze”),
8) składanie zleceń odbywa się podczas fazy notowań ciągłych, która odbywa się zgodnie z
harmonogramem określonym w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń lub
odpowiednich Warunkach obrotu,
9) zlecenia muszą zostać złożone na rynek (zlecenia rynkowe),
10) zlecenia muszą spełniać warunki określone przez odpowiednie Szczegółowe zasady obrotu i
rozliczeń lub odpowiednie Warunki obrotu, w szczególności wymagania dotyczące
zabezpieczeń,
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11) zobowiązanie uznaje się za wykonane, gdy Animator spełnił to zobowiązanie dla wszystkich
towarów giełdowych, dla których realizuje swoją funkcję.
2. Nie narusza wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 1:
1) wstrzymanie pełnienia funkcji animatora rynku przez 12 dni roboczych w ciągu roku
kalendarzowego. Jeśli data wejścia w życie Umowy jest inna niż pierwszy dzień roku
kalendarzowego, maksymalny wymiar wstrzymania, ulega skróceniu proporcjonalnie do czasu
pełnienia funkcji animatora rynku w danym roku kalendarzowym.
2) brak wykonywania zobowiązań Animatora podczas fazy notowań ciągłych na łączny czas 90
minut na każdy towar giełdowy w ciągu dnia roboczego, przy czym do tego czasu wlicza się
czas między zawarciem transakcji a odnowieniem zleceń,
3) brak wykonywania zobowiązań Animatora w czasie, gdy składanie zleceń jest niemożliwe na
skutek ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia obrotu oraz odwołania sesji
giełdowej.

3. Wstrzymanie pełnienia funkcji animatora rynku odbywa się po spełnieniu następujących
warunków:
1) oświadczenie o wstrzymaniu musi zostać zgłoszone TGE najpóźniej na jeden dzień roboczy
przed dniem wstrzymania,
2) oświadczenie o wstrzymaniu może zostać odwołanie najpóźniej na jeden dzień roboczy przed
dniem wstrzymania,
3) wstrzymanie może dotyczyć tylko wszystkich towarów giełdowych, dla których Animator
realizuje swoją funkcję.

4. Zobowiązanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest wykonywane z uwzględnieniem następujących
warunków:
1) TGE, w ramach bieżącej weryfikacji zobowiązań Animatora, w czasie pełnienia funkcji
animatora rynku dokonuje analizy wykonania tych zobowiązań,
2) jeśli w ramach bieżącej weryfikacji okaże się, że Animator nie wykonuje zobowiązań, TGE
może wystosować wezwanie do wykonania tych zobowiązań,
3) TGE dokonuje rozliczenia Animatora w okresie równym jeden miesiąc kalendarzowy („okres
rozliczeniowy”),
4) pierwszego dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego TGE informuje Animatora
o wykonaniu bądź nie wykonaniu zobowiązań Animatora w tym okresie rozliczeniowym;
informacja ta jest podstawą do rozliczenia Animatora.
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5. Wykonanie zobowiązań informacyjnych wymienionych w § 4 uważa się za spełnione, jeśli
informacja zostanie dostarczona za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 7.
§5
Zasady rozliczeń Animatora
1. W przypadku wykonania przez Animatora w danym okresie rozliczeniowym zobowiązań w
zakresie wszystkich towarów giełdowych, dla których Animator jest zobowiązany realizować
swoją funkcję, TGE nalicza obniżone opłaty według stawek określonych w Załączniku nr 1, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2. W przypadku nie wykonania zobowiązań przez Animatora w danym okresie rozliczeniowym, dla
towarów giełdowych, dla których Animator realizuje swoją funkcję TGE nalicza opłaty według
stawek określonych zgodnie z Regulaminem TGE.

3. TGE nie nalicza obniżonych opłat za usługę giełdową:
1) dla dni, w których Animator zgodnie z Umową wstrzymał pełnienie funkcji animatora rynku,
2) dla dni, w których zgodnie z Załącznikiem nr 1, ustał obowiązek pełnienia funkcji animatora
rynku.

4. Do naliczania i pobierania opłat, ustalenia terminów wystawienia faktur i dokonania płatności
odpowiednio stosuje się „Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat
giełdowych” .

5. W przypadku złożenia przez Animatora wniosku o anulowanie transakcji dla towarów
giełdowych, dla których Animator realizuje swoją funkcję, TGE naliczy obniżone opłaty
dodatkowe za anulowanie, w wysokości połowy opłat dodatkowych zgodnie z Regulaminem TGE.

§6
Zmiany Umowy i Załączników
1. Zmiana Umowy będzie dokonywana w formie aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.
Zmiana Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 nie wymaga formy aneksu.
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2. Zmiana Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 zgłoszona przez Stronę, obowiązuje od pierwszego
dnia okresu rozliczeniowego, pod warunkiem zaakceptowania tej zmiany przez drugą Stronę nie
później niż w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

3. Załącznik nr 2 może być zmieniany nie częściej niż raz na kwartał.

4. Każda z osób wskazanych poniżej może działać samodzielnie w celu zmiany Załącznika nr 1 lub
Załącznika nr 2:

1) Osoby upoważnione przez TGE:
…………………………., tel. ………………………, e-mail: …………………………
…………………………., tel. ………………………, e-mail: …………………………

2) Osoby upoważnione przez Animatora:
………………………… , tel. ………………………, e-mail: …………………………
…………………………., tel. ………………………, e-mail: …………………………

§7
Dane do kontaktu i dane do rozliczeń
1. Wymiana informacji pomiędzy TGE a Animatorem odbywa się przy użyciu poniższych danych do
kontaktu:
TGE:
Dział Rynku Towarowego, adres ul. Poleczki 23 bud. H, 02-822 Warszawa, telefon +48 22 341-9960 fax +48 22 341-99-97, e-mail dn@tge.pl

Animator:
………………., adres: ul. ………………., 00-000 ………………………., telefon ……………………….., fax
……………………, e-mail …………………………..

2. Zmiana

danych

określonych

w

ust.

1

i

ust.

2

nie

stanowi

zmiany

Umowy

i obowiązuje od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia tych zmian drugiej Stronie w
formie pisemnej.
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§8
Rozwiązanie umowy
1. TGE ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w przypadku:
a) nie spełnienia przez Animatora obowiązków wymienionych w § 3 ust. 1, pomimo otrzymania
od TGE wezwania do wykonania zobowiązań, zgodnie z w § 4 ust. 4 pkt. 2),
i

ponownego

stwierdzenia

naruszenia

obowiązków

Animatora

w

ciągu

okresu

rozliczeniowego, w którym wystosowano to wezwanie,
b) zawieszenia działalności Animatora na giełdzie w zakresie towarów giełdowych, dla których
Animator realizuje swoją funkcję,
c) uchylenia uchwały o dopuszczeniu Animatora do działania na giełdzie w zakresie towarów
giełdowych, dla których Animator realizuje swoją funkcję lub uchylenia uchwały o nadaniu
Animatorowi statusu Członka Giełdy.

2. Animator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli TGE nie spełnia
obowiązków wymienionych w § 3 ust. 2.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca lub za porozumieniem Stron, ze skutkiem na
uzgodniony dzień.

4. Wypowiedzenie Umowy musi mieć formę pisemną. Za formę pisemną uznane jest dla potrzeb
Umowy pismo doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, pismo wysłane listem
poleconym oraz fax z dokumentem potwierdzającym jego skuteczne przesłanie, na adres lub
numer fax wskazany w § 7.

5. Jeżeli TGE dokona istotnej zmiany w Regulaminie TGE w części odnoszącej się do zasad
funkcjonowania animatora rynku lub w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń
lub w odpowiednich Warunkach obrotu, Animator ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem
3-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmian do
w/w dokumentów.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których każdy jest oryginałem. Każda ze Stron otrzymuje jeden egzemplarz.
2. Strony zobowiązują się do nie udostępniania warunków Umowy osobom trzecim, z zastrzeżeniem
ust. 4.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą rozstrzygane przez Sąd Giełdowy na mocy
Regulaminu TGE.
4. Animator wyraża zgodę na podawanie przez TGE do wiadomości publicznej, poza informacjami
określonymi w Regulaminie TGE, nazwy Animatora oraz towarów giełdowych, dla których
Animator realizuje swoją funkcję.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Umowa wchodzi w życie dnia 1 …….
7. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 stanowią integralną część Umowy.

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

TGE

Animator
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