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Wdrożenie CO2 na RIF


Akceptacja zmian Regulaminu RIF umożliwiającego notowanie uprawnień do emisji CO2 na RIF przez
KNF,



Zatwierdzenie zmian Regulaminu IRR IRGIT przez KNF,



Przyjęcie zmian do Szczegółowych Zasad Obroty RIF,



Określenie standardu instrumentu oraz złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Warunków Obrotu dla
uprawnień do emisji CO2,



Zatwierdzenie WO przez KNF,



Dopuszczenie uczestników do „starego/nowego” rynku,



Uprawnienia do emisji CO2 są instrumentem finansowym wg przepisów Dyrektywy MIFID II oraz
ustawy z dnia 1.03.2018 o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi …,



Harmonogram uruchomienia obrotu nowym instrumentem na CO2 zostanie przedstawiony uczestnikom
rynku w późniejszym terminie – będzie uwzględniał wszystkie kwestie testów elementów związanych z
wymogami MIFID II,



Szczegóły instrumentu/notowań -> prezentacja Leny Małek
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Wdrożenie kontraktów terminowych na Prawa
Majątkowe
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Wdrożenie kontraktów terminowych na Prawa
Majątkowe


Kontrakty terminowe na prawa majątkowe (OZE) zostaną wprowadzone do obrotu:
✓ a) na RTT zanim zostanie od przekształcony na OTF,
✓ b) na OTF-ie po jego uruchomieniu,



TGE analizuje, które z rozwiązań było by najkorzystniejsze dla rynku,



Notowania instrumentu będą się odbywały z uwzględnieniem zasad uznaniowości,



Konieczne zatwierdzenie przez KNF Warunków Obrotu …



Kontrakty będą instrumentem finansowym wg MIFID II i ustawy z 1.03.2018 r – obrót
instrumentem będzie podlegał wymogom Dyrektywy MIFID II i odpowiednich Rozporządzeń,



Instrument będzie rozliczany w IRR IRGIT,



Harmonogram uruchomienia obrotu nowym instrumentem zostanie przedstawiony uczestnikom
rynku w późniejszym terminie – będzie uwzględniał wszystkie kwestie testów elementów
związanych z wymogami MIFID II,
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Przygotowanie i złożenie wniosku na prowadzenie
OTF-a


Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 1.03 o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (…) TGE
ma 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku do KNF o uzyskanie licencji
na prowadzenie OTF-a,



Termin upływa 21/23 kwietnia 2019,



OTF-em będzie przekształcony, obecnie funkcjonujący z zasadą uznaniowości RTT,



Zachowanie ciągłości notowań, rozliczeń, wypełniania obliga giełdowego,



OTF funkcjonować będzie o własny regulamin,



Prace nad przygotowaniem wniosku do KNF zostaną rozpoczęte niezwłocznie po zakończeniu
dostosowania RIF/RTG do wymogów MIFID II,



Celem TGE jest przekształcenie RTT w OTF-a bez zbędnej zwłoki – złożenie wniosku do KNF przełom
3/4q2018,



Na OTF-ie będą notowane:
✓ Remit carve out (forwardy na ee i gaz z fizyczną dostawą) – rozliczanie w GIR IRGIT,
✓ Kontrakty terminowe na prawa majątkowe – rozliczane w IRR IRGIT,



Na OTF-ie TGE nie będzie członków -> będą klienci,



Szczegółowy harmonogram prac zostanie przedstawiony uczestnikom rynku w późniejszym terminie,
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