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Zmiany na Rynku Instrumentów Finansowych
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Rynek Instrumentów Finansowych futures na TGe24

Kontrakty terminowe na indeks TGe24
1. Wycofanie z obrotu instrumentów z terminem realizacji po 2 stycznia 2018 r.
2. Zarząd TGE na początku października 2017 r. podejmie uchwałę o wycofaniu z obrotu
instrumentów z terminem realizacji po 2 stycznia 2018 r.
3. Notowania na RIF będą prowadzone do 2 stycznia 2018 r.
4. Kontrakty zawarte na tych instrumentach będą rozliczone przez IRGiT jako Izba
Rozliczeniowo-Rozrachunkowa (IRR).
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Rynek Uprawnień do Emisji CO2
1. Uprawnienia do emisji będą notowane jako towar giełdowy do końca 2017 r.
2. Wejście Dyrektywy MIFID II spowoduje zmianę kategorii uprawnień do emisji na
instrument finansowy
3. W I kwartale 2018 r. uprawnienia do emisji zostaną wprowadzone do obrotu na Rynku
Instrumentów Finansowych jako Rynek Uprawnień do Emisji (RUE)
4. Przedmiotem obrotu na RUE prowadzonego w ramach Rynku Instrumentów
Finansowych będzie dostawa uprawnień do emisji CO2
5. Konstrukcja „nowego” RUE będzie zbliżona do obecnych zasad
6. Transakcje zawarte na „nowym” RUE będą rozliczane przez IRGiT jako IRR
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Zmiany na Rynku Terminowym Towarowym
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Rynek Terminowy Towarowy

1. RTT jako rynek towarowy
do 3 stycznia 2018 r.

2. PreOTF
w okresie od 3 stycznia 2018 r. do czasu
uzyskania zgody na prowadzenie OTF
(do 3 stycznia 2019 r. maksymalnie)

3. OTF
Od czasu uzyskania zgody prowadzenie
zorganizowanej platformy obrotu OTF
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Rynek Terminowy Towarowy – etap pierwszy
RTT jako rynek towarowy

1. RTT jako rynek towarowy
do 3 stycznia 2018 r.

1. Notowania na wszystkich instrumentach na RTT będą prowadzone na obecnie
obowiązujących zasadach z zastrzeżeniem w pkt 2.

2. TGE na wszystkich instrumentach notowanych na RTT najpóźniej do połowy grudnia
2017 r. wprowadzi zasadę uznaniowości.
3. Zasada uznaniowości zostanie wprowadzona do Regulaminu obrotu rynku towarów
giełdowych TGE.
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Rynek Terminowy Towarowy – etap drugi
PreOTF na kontraktach na dostawę gazu i energii
elektrycznej
2. PreOTF
w okresie od 3 stycznia 2018 r. do czasu
uzyskania zgody na prowadzenie OTF
(do 3 stycznia 2019 r. maksymalnie)
1. Przedmiotem obrotu będą instrumenty, które do 3 stycznia 2018 r. były notowane na
RTT
2. Podmioty dopuszczone do działania na RTT będą dopuszczone do działania na PreOTF
3. Zasady prowadzenia notowań będą zgodne z obowiązującymi na RTT
z uwzględnieniem uznaniowości
4. Pozycje otwarte na RTT będą przeniesione na PreOTF
5. Rozliczenie zawartych transakcji będzie prowadzone przez IRGiT na zasadach
obowiązujących na RTT
6. Transakcje zawarte na PreOTF będą uznawane przy wypełnianiu „obliga giełdowego”
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Rynek Terminowy Towarowy – etap drugi
PreOTF na prawa majątkowe z OZE

1. Transakcje zawarte na forwardach na OZE do 3 stycznia 2018 r. będą mogły być
rozliczone na obecnie obowiązujących zasadach.
2. Obecnie nie ma uzgodnionego stanowiska z KNF w zakresie forwardów na OZE
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Rynek Terminowy Towarowy – etap trzeci
Rozpoczęcie notowań na OTF
3. OTF
Od czasu uzyskania zgody prowadzenie
zorganizowanej platformy obrotu OTF

1. Uzyskanie zgody na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu przez TGE
2. Zatwierdzenie Regulaminu dla prowadzenia zorganizowanej platformy obrotu przez TGE
3. Przeniesienie/kontynuacja notowania instrumentów na dostawę gazu i energii elektrycznej z PreOTF na
OTF wraz z otwartymi pozycjami
4. Zasady notowań dla instrumentów na dostawę gazu i energii elektrycznej nie ulegną zmianie w
porównaniu do PreOTF. W zakresie rozliczenia tych transakcji uczestnicy rynku będą mogli sami
rozliczać swoje transakcje
5. Transakcje zawarte na OTF będą uznawane przy wypełnianiu „obliga giełdowego”
6. Instrumenty na dostawę Praw majątkowych z OZE będą wprowadzone do obrotu na OTF jako
instrumenty finansowe
7. Rozliczenie transakcji zawartych na kontraktach na OZE będą mogły prowadzić tylko instytucje
finansowe
8. Do obrotu zostaną wprowadzone nowe instrumenty
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