SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU RYNKU
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.

Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 193/46/15
z dnia 3 września 2015 roku
wchodzą w życie z dniem 21 września 2015 roku.

Dział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejsze Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii
S.A. („Szczegółowe Zasady Obrotu”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Towarowej Giełdy Energii
S.A. celem określenia szczegółowych zasad obrotu instrumentami finansowymi na Rynku
Instrumentów Finansowych, zgodnie z § 15 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych
Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin RIF”).
§2
Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. ma prawo do zmiany niniejszych Szczegółowych Zasad
Obrotu w całości lub w części, w każdym czasie, pod warunkiem zawiadomienia Członków Giełdy o
treści tych zmian co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
§3
Do terminów użytych w niniejszych Szczegółowych Zasadach Obrotu stosuje się przepisy i definicje
określone w Regulaminie RIF.

Dział 2.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA CZŁONKÓW GIEŁDY

Rozdział 1. Wymagania w zakresie członkostwa oraz dopuszczenia do działania na
Rynku Instrumentów Finansowych.
§4
1. Zawarcie umowy o członkostwo następuje zgodnie z przepisami Regulaminu RIF, na wniosek
zainteresowanego

podmiotu,

którego

wzór

stanowi

Załącznik

Nr

1

do

niniejszych

Szczegółowych Zasad Obrotu.
2. Złożenie przez podmiot zainteresowany uzyskaniem członkostwa na RIF wniosku, o którym
mowa w ust. 1, traktowane jest jako złożenie oferty zawarcia umowy o członkostwo.
3. Zawarcie umowy o członkostwo następuje z momentem podjęcia przez Zarząd TGE uchwały o
przyznaniu statusu Członka Giełdy.
§5
1. Dopuszczenie Członka Giełdy do działania na RIF następuje zgodnie z przepisami Regulaminu
RIF, na wniosek zainteresowanego podmiotu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do
niniejszych Szczegółowych Zasad Obrotu.
2. Zarząd TGE dopuszcza wnioskodawcę do działania na RIF, jeżeli wnioskodawca:
a) spełnia wymagania w zakresie rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na RIF,
określone w Regulaminie RIF lub przez Izbę Rozliczeniową,
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b) zobowiąże się do przestrzegania przepisów obowiązujących na RIF,
c) upoważni co najmniej jedną osobę do reprezentowania go w transakcjach giełdowych,
d) posiada podstawowe środki organizacyjno–techniczne wymagane do obsługi obrotu
instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie,
e) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Członka Giełdy.
§6
Udokumentowanie przez podmiot ubiegający się o dopuszczenie do działania na RIF możliwości
prawidłowego rozliczania i rozrachunku transakcji giełdowych, odbywa się poprzez przekazanie
Giełdzie:
a) potwierdzenia Izby Rozliczeniowej o posiadaniu przez Członka Giełdy statusu uczestnika
rozliczającego, lub
b) potwierdzenia

Izby

Rozliczeniowej

o

powierzeniu

rozliczenia

i

rozrachunku

transakcji

zawieranych przez ten podmiot uczestnikowi rozliczającemu.
§7
Członek Giełdy jest zobowiązany do spełniania kryteriów organizacyjno-technicznych określonych
w

Szczegółowych

warunkach

dostępu

do

systemów

informatycznych

giełdy

dla

Rynku

Instrumentów Finansowych TGE.
Rozdział 2. Maklerzy giełdowi.
§8
1. Osobą reprezentującą Członka Giełdy w transakcjach giełdowych jest makler giełdowy
upoważniony do zawierania transakcji w imieniu Członka Giełdy.
2. Makler giełdowy powinien spełniać następujące warunki:
a) być wpisanym na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF,
b) być zatrudnionym przez Członka Giełdy lub być członkiem jego władz,
c) posiadać

odpowiednie

kwalifikacje

i

doświadczenie

na

poziomie

zapewniającym

przestrzeganie zasad uczciwego i bezpiecznego obrotu,
d) odbyć

szkolenie

organizowane

przez

Giełdę

z

zakresu

znajomości

przepisów

obowiązujących na RIF, w tym przepisów dotyczących zawierania transakcji i praktycznej
obsługi systemów informatycznych, zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu.
3. Warunek określony w ust. 2 lit. a) nie ma zastosowania dla maklerów giełdowych:
a) wyznaczonych przez Członków Giełdy będących zagranicznymi firmami
inwestycyjnymi, prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania
oddziału na terytorium Polski, lub
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b) wyznaczonych przez Członków Giełdy będących podmiotami nabywającymi lub
zbywającymi instrumenty finansowe wyłącznie we własnym imieniu i na własny
rachunek.
4.

Makler giełdowy może reprezentować wyłącznie jednego Członka Giełdy.
§9

1. Członek Giełdy ponosi całkowitą odpowiedzialność za działalność maklera giełdowego związaną
z wykonywaniem jego obowiązków dotyczących obrotu giełdowego.
2. Makler giełdowy odpowiedzialny jest w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń
zgodnie z regulacjami obowiązującymi na RIF. Przez przekazanie zlecenia rozumie się w
szczególności jego weryfikację i autoryzację zgodnie z regulacjami Członka Giełdy, w sposób
umożliwiający Członkowi Giełdy przyporządkowanie zlecenia do danej osoby reprezentującej
Członka Giełdy w transakcjach giełdowych.
§ 10
Członek Giełdy zobowiązany jest do stworzenia i realizacji procedur dotyczących przekazywania
zleceń na giełdę. Procedury powinny obejmować w szczególności:
a) tryb przyznawania uprawnień maklerom giełdowym, w tym zasady dokonywania weryfikacji ich
kwalifikacji i doświadczenia,
b) zasady przekazywania zleceń na giełdę,
c)

zasady filtrowania zleceń obejmujące ustalanie limitów dotyczących wprowadzanych zleceń
oraz zasady wprowadzania limitów,

d) zasady dostępu do systemów informatycznych giełdy.
§ 11
1. Członek Giełdy zobowiązany jest stosować następujące kryteria oceny kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia maklerów giełdowych, gwarantujące sprawny i bezpieczny udział w obrocie
giełdowym:
a) znajomość regulacji, procedur i zaleceń związanych z organizacją obrotu giełdowego,
b) znajomość procedur wewnętrznych Członka Giełdy związanych z zasadami przekazywania
zleceń na giełdę,
c)

praktyczna znajomość zasad przekazywania zleceń na giełdę.

2. Członek Giełdy zobowiązany jest do udokumentowania, na żądanie TGE, przeprowadzenia
weryfikacji, o której mowa w ust. 1.
§ 12
1. Członek Giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia TGE osoby nadzorującej zwanej
maklerem nadzorującym.
2. Maklerem nadzorującym może być wyłącznie makler giełdowy.
3. Makler nadzorujący odpowiedzialny jest w szczególności za:
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a) prowadzenie listy maklerów giełdowych Członka Giełdy,
b) weryfikację kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych zgodnie
określonymi w § 11,

z kryteriami

c) nadzorowanie maklerów giełdowych,
d) nadzorowanie
maklerskich,

przestrzegania

wymagań

regulacyjnych

przy

przekazywaniu

zleceń

e) działanie jako osoba pierwszego kontaktu dla upoważnionych pracowników Giełdy w
sprawach związanych z działalnością na RIF.
§ 13
Członek Giełdy obowiązany jest zapewnić upoważnionym pracownikom Giełdy kontakt telefoniczny
z właściwym maklerem nadzorującym.

Rozdział 3. Zasady działania animatorów na Rynku Instrumentów Finansowych
§ 14
Animatorem rynku jest Członek Giełdy, który na podstawie osobno zawartej z Giełdą umowy jest
zobowiązany do stałego składania zleceń kupna i sprzedaży danych instrumentów finansowych w
celu podtrzymywania płynności obrotu danego instrumentu.
§ 15
Rozpoczęcie wykonywania zadań animatora rynku może nastąpić po otrzymaniu przez Giełdę
informacji z Izby Rozliczeniowej w sprawie otwarcia kont ewidencyjnych służących do rejestrowania
transakcji zawieranych przez danego Członka Giełdy w ramach wykonywania zadań animatora.
§ 16
1. Do zadań animatora rynku, mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu
finansowego, należą w szczególności składanie zleceń kupna i sprzedaży danego instrumentu
finansowego na własny rachunek.
2. Zlecenia, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać określone przez Giełdę w umowie z
animatorem

wymagania

dotyczące

w

szczególności

minimalnej

liczby

instrumentów

finansowych, maksymalnej rozpiętości cenowej pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży (dla
zleceń kupna z najwyższym limitem ceny, dla zleceń sprzedaży z najniższym limitem ceny)
oraz czasu składania zleceń.
3. Podmiot pełniący funkcję animatora rynku nie może składać zleceń, w wyniku których doszłoby
do zawarcia transakcji, w której animator rynku występowałby jednocześnie jako podmiot
sprzedający i kupujący.
§ 17
Giełda podaje do wiadomości publicznej oraz do wiadomości Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
informację o zawarciu i o wypowiedzeniu każdej umowy o pełnienie funkcji animatora rynku.
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§ 18
Szczegółowe zasady działania animatora rynku określa umowa o pełnienie funkcji animatora Rynku
Instrumentów Finansowych.

Dział 3.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NOTOWAŃ NA RYNKU INSTRUMENTÓW

FINANSOWYCH
Rozdział 1.

Przepisy ogólne
§ 19

1. Przepisy niniejszego Działu regulują szczegółowe zasady obrotu na sesjach giełdowych,
instrumentami finansowymi dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu giełdowego.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Działu mowa jest o instrumentach lub instrumentach
finansowych rozumie się przez to wyłącznie instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu
organizowanego zgodnie z przepisami niniejszego Działu.
Rozdział 2.

System notowań
§ 20

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu giełdowego notowane są w systemie notowań
ciągłych.
Rozdział 3.

Harmonogram i fazy notowań
§ 21

1. Notowania kontraktami terminowymi na indeks TGe24 na sesji giełdowej odbywają się od
poniedziałku do piątku, w dni robocze, według następującego harmonogramu:
godz. 8:00 – 14:00

Faza notowań ciągłych (COTR)

godz. 14.00

Zakończenie notowań

2. Godziny określone w harmonogramie notowań określają najwcześniejszy możliwy moment
rozpoczęcia lub zakończenia danej fazy notowań.
3. W przypadku przekroczenia ograniczeń określonych zgodnie z §37 następuje faza
równoważnia. Zakończenie fazy równoważnia ogłasza Przewodniczący sesji.
§ 22
Faza notowań ciągłych
1. W fazie notowań ciągłych mogą być składane na giełdę nowe zlecenia, a zlecenia istniejące
mogą być modyfikowane i anulowane.
2. Zlecenia podlegają realizacji w tej fazie zgodnie z § 32.
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§ 23
Faza równoważenia (określenie kursu równoważenia)
1. W fazie równoważenia następuje określenie kursu równoważenia, realizacja zleceń i zawarcie
transakcji odpowiednio po kursie równoważenia.
2. W fazie równoważenia nowe zlecenia maklerskie są przyjmowane do arkusza zleceń, a zlecenia
istniejące w arkuszu zleceń mogą być modyfikowane lub anulowane.
3. Zlecenia maklerskie spełniające warunki realizacji są realizowane po cenie równej odpowiednio
kursowi równoważenia.
4. W przypadku, gdy najwyższy limit w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w
zleceniu sprzedaży lub gdy występują wyłącznie zlecenia kupna lub wyłącznie zlecenia sprzedaży
lub gdy występuje brak zleceń, kursu równoważnia nie określa się.
5. Wszystkie zlecenia niezrealizowane w fazie równoważenia przechodzą do następnej fazy
notowań, z zastrzeżeniem § 26.
6. Ustalenie kursu równoważenia szczegółowo opisuje § 33.
Rozdział 4. Szczegółowe zasady przyjmowania, realizacji, modyfikowania i anulowania
zleceń
§ 24
Członkowie Giełdy składają zlecenia na rachunku transakcyjnym. W systemie informatycznym
giełdy rachunek transakcyjny jest zdefiniowany jako konto przypisane do Członka Giełdy.
§ 25
1.

Każde zlecenie Członka Giełdy składane na RIF powinno zawierać w szczególności
następujące parametry:
a)

oznaczenie (kod) instrumentu finansowego danego rodzaju będącego przedmiotem
zlecenia,

b)

rodzaj zlecenia (kupno / sprzedaż),

c)

konto, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane,

d)

wolumen, czyli liczbę instrumentów, które mogą być przedmiotem transakcji,

e)

limit ceny z dokładnością do jednego grosza lub polecenie wykonania zlecenia bez
określania limitu ceny,

f)

termin ważności,

g)

warunki realizacji zlecenia, których szczegółowy opis zawarty jest w § 26.

h)

oznaczenie (kod) Członka Giełdy wystawiającego zlecenie,

i)

datę i godzinę wystawienia zlecenia,

j)

numer zlecenia.
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§ 26
Rodzaje zleceń
a) Zlecenie dzienne (Rest of day) – zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę. Może być
ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w
fazie równoważenia. Niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do
fazy równoważenia.
b) Zlecenie ważne do końca okresu notowań (Good until expiry) – zlecenie jest ważne do końca
notowania instrumentu. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono
uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie równoważenia. Niezrealizowana część
zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do fazy równoważenia oraz niezrealizowana
część zlecenia w fazie równoważenia przechodzi do fazy notowań ciągłych. Niezrealizowana
część zlecenia przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu.
c)

Zlecenie do dnia (Good until date) – zlecenie jest ważne do daty określonej na etapie
składania zlecenia. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono uczestniczyć w
fazie notowań ciągłych i w fazie równoważenia. Niezrealizowana część zlecenia w fazie
notowań ciągłych przechodzi do fazy równoważenia oraz niezrealizowana część zlecenia w
fazie równoważenia przechodzi do fazy notowań ciągłych. Niezrealizowana część zlecenia
przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu. Zlecenie bierze udział w notowaniu do
dnia, w którym upływa określony termin.

d) Zlecenie czasowe (Timed order) – zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę do czasu
określonego na etapie składania zlecenia. Może ono uczestniczyć wyłącznie w fazie notowań
ciągłych.
e) Zlecenie tylko na aukcje (Call Auction) – zlecenie jest ważne w dniu złożenia na giełdę i może
uczestniczyć tylko w fazie równoważenia i tylko w jednym równoważeniu. Niezrealizowana
część zlecenia jest usuwana.
f)

Zlecenie typu zrealizuj i anuluj (Fill and kill) – zlecenie uczestniczy tylko w fazie notowań
ciągłych. Jest ono ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych
transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach jednocześnie), przy czym
niezrealizowana część zlecenia jest anulowana. Zlecenie może być realizowane w całości,
częściowo lub nie zostać zrealizowane w ogóle. Zlecenie to może zostać złożone bez podania
limitu ceny.

g) Zlecenie typu zrealizuj lub anuluj (Fill or kill) – zlecenie uczestniczy tylko w fazie notowań
ciągłych. Jest ono ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych
transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach jednocześnie), przy czym
zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle. Jeżeli układ
zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości, zlecenie jest anulowane.
§ 27
Zlecenia typu Fill and kill i Fill or kill nie są ujęte w tabeli zleceń. Po złożeniu takich typów
zlecenia następuje zawarcie transakcji albo są one usuwane.
§ 28
1.

Zlecenia mogą zostać złożone na rynek (zlecenie rynkowe) albo lokalnie (zlecenie lokalne).
Zlecenia lokalne nie biorą udziału w notowaniach.

2.

Zlecenie lokalne może zostać złożone na rynek przez aktywowanie. Czas aktywowania
wyznacza czas przyjęcia zlecenia na giełdę.

3.

Zlecenie rynkowe może stać się zleceniem lokalnym przez zawieszenie. Aktywowanie i
zawieszenie zleceń można wykonać podczas prowadzenia notowań na RIF.
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4.

Weryfikacja zleceń lokalnych ze względu na okres ważności zlecenia następuje wg.
poniższych zasad:
a)

Zlecenia lokalne nie są weryfikowane ze względu na okres ważności zlecenia
i pozostają ważne do ich usunięcia,

b)

W momencie aktywowania zlecenia lokalne są weryfikowane ze względu na okres
ważności zlecenia.

5.

Weryfikacja zleceń lokalnych ze względu na ograniczenia limitów cen dla zleceń:
a) Zlecenia lokalne nie są weryfikowane pod względem ograniczenia limitów cen dla
zleceń,
b) W

momencie

aktywowania

zlecenia

lokalne

są

weryfikowane

pod

względem

ograniczenia limitów cen dla zleceń.
6.

Składanie zleceń na rynek możliwe jest tylko podczas fazy notowań na RIF. Poza okresem
prowadzenia notowań na RIF Członek Giełdy może złożyć zlecenie lokalne.
§ 29

1.

Zlecenie może zawierać dodatkowo warunek, od którego zależy pojawienie się tego zlecenia
na rynku – zlecenie z warunkiem aktywacji (Stop Loss), na zasadach określonych
w niniejszym paragrafie:

2.

Warunek aktywacji obejmuje następujące parametry:
a) instrument warunku aktywacji – nazwa instrumentu, którego dotyczy warunek
aktywacji,
b) limit warunku aktywacji – kurs lub limit ceny instrumentu warunku aktywacji,
c) rodzaj warunku aktywacji – oznaczenie, czy spełnienie warunku aktywacji zlecenia
nastąpi z chwilą, gdy:
i) kurs ostatniej transakcji będzie równy lub niższy od limitu warunku aktywacji,
ii) kurs ostatniej transakcji będzie równy lub wyższy od limitu warunku aktywacji,
iii) w tabeli zleceń pojawi się zlecenie rynkowe określonego rodzaju (kupno / sprzedaż)
z limitem ceny równym lub niższym od limitu warunku aktywacji, z zastrzeżeniem
ust. 5 poniżej,
iv) w tabeli zleceń pojawi się zlecenie rynkowe określonego rodzaju (kupno / sprzedaż)
z limitem ceny równym lub wyższym od limitu warunku aktywacji, z zastrzeżeniem
ust. 5 poniżej.

3.

Do momentu aktywacji zlecenie z warunkiem aktywacji jest zleceniem lokalnym.

4.

Aktywacja zlecenia z warunkiem aktywacji następuje w chwili spełnienia warunku
aktywacji. W wyniku aktywacji zlecenie z warunkiem aktywacji zostaje złożone na rynek, a
jego modyfikacja, zawieszenie, anulowanie oraz realizacja następuje zgodnie z zasadami
określonymi dla zleceń bez warunku aktywacji. O kolejności aktywacji zleceń z warunkiem
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aktywacji decyduje czas przyjęcia zlecenia na giełdę. W momencie aktywowania, zlecenia z
warunkiem aktywacji są weryfikowane pod względem ograniczenia limitów cen dla zleceń.
5.

Zlecenie rynkowe, które podlega natychmiastowej realizacji nie powoduje spełnienia
warunku aktywacji.

6.

Aktywacja zlecenia z warunkiem aktywacji następuje wyłącznie w fazie notowań ciągłych.

7.

Zlecenie z warunkiem aktywacji przed jego aktywacją ma termin ważności do końca okresu
notowania instrumentu. Zlecenie z warunkiem aktywacji po jego aktywacji ma termin
ważności zgodny z wybranym typem zlecenia.

8.

Zlecenia z warunkiem aktywacji nie podlegają modyfikacji w zakresie warunków aktywacji.
§ 30

1.

Członkowie Giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. Modyfikacji mogą podlegać:
a) oferowana liczba instrumentów finansowych,
b) limit ceny.

2.

Zlecenia można modyfikować w godz. od 8:00 do 14:00, w dniach prowadzenia notowań.
Jeśli modyfikacja polega na zmniejszeniu wolumenu, czas złożenia zlecenia nie ulega
zmianie.
W pozostałych przypadkach modyfikacji (zwiększenie wolumenu i zmiana ceny), zlecenie
otrzyma nowy czas złożenia.

3.

Zlecenie złożone na rynek pozostaje aktywne do czasu zakończenia procesu modyfikacji
albo anulowania.

4.

W przypadku, gdy notowania na instrumencie finansowym są zawieszone, zlecenia nie
mogą być modyfikowane.
§ 31

Zlecenie może zostać anulowane przez Członka Giełdy, który złożył to zlecenie, przed upływem
terminu ważności zlecenia. Nie mogą być anulowane zlecenia będące przedmiotem zawartych
transakcji.

Rozdział 5. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w fazie notowań ciągłych.
§ 32
1.

Transakcje zawierane są po kursie równym limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu
wcześniej wprowadzonym, oczekującym w tabeli zleceń na realizację, zgodnie z następującymi
zasadami:
a)

w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny w
przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń sprzedaży,

b) w przypadku zleceń z równymi limitami ceny będą one realizowane według czasu
przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej
kolejności).
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2.

Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie
dotyczyć przynajmniej jednego instrumentu finansowego.

Rozdział 6. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w fazie równoważenia.
§ 33
1. Kurs równoważenia określany jest przy zastosowaniu kolejno poniższych zasad:
a)

maksymalizacji wolumenu obrotu,

b)

minimalizacji różnicy między skumulowanym wolumenem w zleceniach sprzedaży i w
zleceniach kupna możliwym do zrealizowania po określonym kursie.

2. Zlecenia w fazie równoważenia realizowane są zgodnie z poniższymi zasadami:
a)

zlecenia sprzedaży złożone z limitem ceny poniżej kursu równoważenia będą zrealizowane w
całości; zlecenie sprzedaży złożone z limitem ceny powyżej kursu równoważenia nie zostanie
zrealizowane,

b)

zlecenia kupna złożone z limitem ceny powyżej kursu równoważenia będą zrealizowane w
całości; zlecenie kupna złożone z limitem ceny poniżej kursu równoważenia nie zostanie
zrealizowane,

c)

zlecenia kupna i sprzedaży złożone z limitem ceny równym kursowi równoważenia mogą zostać
zrealizowane częściowo, w całości lub mogą nie zostać zrealizowane.

3. O kolejności realizacji zleceń złożonych z limitem ceny równym kursowi równoważenia decyduje
czas przyjęcia zleceń do systemu informatycznego giełdy.
4. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie
dotyczyć przynajmniej jednego kontraktu.
5. W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kursu równoważenia, jest on
wyznaczany w sposób następujący:
a)

jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w ust.1 oraz gdy
różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i skumulowanym wolumenem sprzedaży
wynosi zero, kurs wyznaczany jest losowo spośród skrajnych cen spełniających warunki, o
jakich mowa w ust.1,

b)

jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa ust.1 oraz gdy różnica
pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i skumulowanym wolumenem sprzedaży ma te
same znaki dla każdej ceny, wyznaczany jest taki kurs, który jest bliższy cenie, dla której
różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i skumulowanym wolumenem sprzedaży
ma znak przeciwny,

c)

jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w ust.1 oraz gdy
różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna a skumulowanym wolumenem sprzedaży
ma różne znaki dla różnych cen, kurs wyznaczany jest losowo spośród skrajnych cen
spełniających warunki, o jakich mowa w ust.1.
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Rozdział 7. Zasady wyznaczania kursów odniesienia
§ 34
Kurs odniesienia w systemie notowań ciągłych i w fazie równoważenia
1. Kursem odniesienia dla ograniczeń limitów cen w zleceniach dla danego instrumentu jest jego
dzienny kurs rozliczeniowy ustalony na poprzedniej sesji giełdowej.
2. Kursem odniesienia dla ograniczeń dynamicznych na danym instrumencie jest kurs ostatniej
transakcji zawartej na tym instrumencie.
3. Kursem odniesienia dla kursu określanego w ramach równoważenia rynku jest kurs ostatniej
transakcji.
§ 35
Szczególne zasady określania kursu odniesienia
Do czasu zawarcia pierwszej transakcji dla danego instrumentu finansowego, obowiązuje kurs
odniesienia, który jest wyznaczany i podawany do wiadomości uczestników obrotu przez Giełdę.

Rozdział 8. Ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz ograniczenia wahań kursów
transakcji
§ 36
Ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń
1. Podczas sesji giełdowej obowiązują ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń. Wysokość
ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń została określona w §42.
2. Zlecenia rynkowe weryfikowane są pod względem obowiązujących wahań limitów cen dla
zleceń. Zlecenia, których limit ceny wykracza poza obowiązujące ograniczenia limitów cen
określone w ust. 1, nie mogą zostać złożone na rynek.
3. Przed sesją giełdową, zlecenia nie znajdujące się w ograniczeniach limitów cen określonych w
ust. 1, są przenoszone do lokalnej książki zleceń.
§ 37
Ograniczenia wahań kursów transakcji
1. Dynamiczne ograniczenia wahań kursów obowiązują podczas trwania sesji, zarówno w fazie
notowań ciągłych, jak i w fazie równoważenia.
2. Wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących dla poszczególnych
instrumentów finansowych została określona w § 42.
3. Złożenie w fazie notowań ciągłych zlecenia, w wyniku którego zawarta transakcja wykracza
poza obowiązujące dynamiczne ograniczenia limitów cen określone w ust. 2, rozpoczyna fazę
równoważenia.
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Rozdział 9. Równoważenie rynku
§ 38
1. Jeżeli w wyniku równoważenia nie jest możliwe określenie kursu na zasadach określonych w §
33 i mieszczącego się w obowiązujących dynamicznych ograniczeniach wahań kursów
Przewodniczący sesji może:
a) wznowić obrót określając nowy kurs odniesienia, bez zmiany wysokości ograniczeń

wahań kursów;
b) wznowić obrót określając nowy kurs odniesienia oraz zmienić wysokość ograniczeń
wahań kursów.

Zmiana wysokości ograniczeń obowiązuje do końca sesji w danym dniu.
2. W przypadku, gdy w trakcie równoważenia w arkuszu zleceń zlecenia znajdują się wyłącznie po
jednej stronie, lub gdy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu

ceny w zleceniu sprzedaży, lub gdy występuje brak zleceń kurs nie jest określany, a
równoważenie jest zakończone bez określania kursu równoważenia.
§ 39
Jeżeli w wyniku równoważenia jest możliwe określenie kursu na zasadach określonych w § 33 i
mieszczącego się w obowiązujących dynamicznych ograniczeniach wahań kursów Przewodniczący
sesji wznawia obrót i określa nowy kurs odniesienia.

Rozdział 10.

Szczegółowe zasady ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub

zakończenia notowań.
§ 40
1. Giełda ma prawo do ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia notowań na RIF na
sesji w przypadkach określonych w Regulaminie RIF lub wówczas, jeżeli uzna, że takie
działania są wskazane ze względu na interes Członków Giełdy oraz bezpieczeństwo obrotu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, Zarząd Giełdy może zawiesić notowania wszystkimi lub
poszczególnymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż do końca trwania danej
sesji giełdowej, powiadamiając o tym niezwłocznie Członków Giełdy, KNF oraz Izbę
Rozliczeniową.
3. W przypadkach szczególnych, jeżeli przyczyny zawieszenia, o której mowa w ust. 1, nie można
usunąć do końca danej sesji giełdowej, Zarząd Giełdy może zawiesić notowania instrumentami
finansowymi na czas dłuższy niż jedna sesja giełdowa. Informacja o zawieszeniu notowania i
przewidywanym czasie jego wznowienia jest przekazywana niezwłocznie Członkom Giełdy, KNF
oraz Izbę Rozliczeniową.
§ 41
1. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy zawiesza obrót
kontraktami terminowymi na żądanie Izby Rozliczeniowej, jeżeli wymaga tego interes i
bezpieczeństwo uczestników obrotu, a w szczególności gdy zachodzi konieczność uzupełnienia
depozytów zabezpieczających.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obrót może być wznowiony po otrzymaniu z Izby
Rozliczeniowej informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia.

Rozdział 11.

Kontrakty terminowe na indeks TGe24
§ 42

Szczegółowe warunki obrotu dla kontraktów terminowych na Indeks TGe24
Jednostka transakcyjna

1 MW (1 kontrakt)

Krok notowania

0,01 PLN/MWh

System notowań

Notowania ciągłe

Maksymalna

liczba

kontraktów

w

zleceniu

(określona w MW)



dla kontraktów rocznych 10 MW;



dla kontraktów kwartalnych 25 MW;


Wysokość

dynamicznych

ograniczeń

wahań



kursów

dla kontraktów miesięcznych 50 MW;
1,5 % od kursu odniesienia dla rocznych
kontraktów terminowych;



2 % od kursu odniesienia dla kwartalnych
kontraktów terminowych;



3% od kursu odniesienia dla miesięcznych
kontraktów terminowych;

Górny limit ograniczenia jest zaokrąglany
w dół z uwzględnieniem kroku notowania,
dolny limit jest zaokrąglany w górę z
uwzględnieniem kroku notowania.
Kurs odniesienia dla dynamicznych ograniczeń
wahań kursów

Kurs ostatniej transakcji zawartej na danym
kontrakcie

Widełki statyczne dla zleceń

10%

od

kursu odniesienia dla

wszystkich

rodzajów kontraktów: rocznych, kwartalnych i
miesięcznych.
Kurs odniesienia dla widełek na zlecenia

Ostatni dzienny kurs rozliczeniowy dla danego
kontraktu, lub kurs określony zgodnie z § 35

Metoda działania widełek dynamicznych

równoważenie z jednoczesnym odrzuceniem
lub

przyjęciem

zlecenia,

które

wywołało

równoważenie w zależności od tego co wynika
z warunków realizacji zlecenia

§ 43
W przypadku zawieszenia publikacji indeksu stanowiącego instrument bazowy dla danych
kontraktów, Zarząd Giełdy lub Przewodniczący sesji może zawiesić obrót tymi kontraktami.

Strona 14 z 29

Dział 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ANULOWANIA TRANSAKCJI
§ 44
1. Wniosek o anulowanie błędnej transakcji („Wniosek”) może zostać złożony przez Członka
Giełdy, który złożył błędne zlecenie, o którym mowa w § 48 ust. 1 Regulaminu RIF. Złożenie
Wniosku nie może nastąpić później niż w terminie 15 minut od zawarcia błędnej transakcji.
2. Wniosek może zostać wycofany do czasu podjęcia decyzji o anulowaniu transakcji lub o
odmowie wyrażenia zgody na anulowanie transakcji.
3. Wniosek o anulowanie błędnej transakcji lub o wycofanie Wniosku należy złożyć według wzoru
określonego w Załączniku nr 3 za pośrednictwem faksu na numer faksu Działu Rynku
Regulowanego (DRR) lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres poczty elektronicznej DRR.
4. Makler

nadzorujący

zobowiązany

jest

do

bezzwłocznego

telefonicznego

potwierdzenia

złożonego wniosku lub wycofania wniosku u Przewodniczącego sesji.
§ 45
1. Giełda weryfikuje poprawność złożonego Wniosku.
2. W przypadku, gdy Wniosek nie jest poprawny, Giełda telefonicznie informuje o tym Członka
Giełdy, wzywając do uzupełnienia zaistniałych braków. Złożenie poprawionego Wniosku jest
możliwe, jeżeli nie upłynął termin określony w § 44 ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wniosek jest poprawny, Giełda informuje o złożeniu Wniosku drugą stronę
błędnej transakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując w szczególności:
a) oznaczenie (kod) instrumentu
b) numery transakcji, które mogą zostać anulowane
c) termin przekazania odpowiedzi w formie oświadczenia woli.
Giełda niezwłocznie potwierdza telefonicznie przekazanie powyższej informacji.
§ 46
Giełda informuje Członków Giełdy o złożeniu wniosku o anulowanie błędnej transakcji za
pośrednictwem systemu informatycznego giełdy wskazując kod instrumentu, którego dotyczy
wniosek.
§ 47
Giełda nie ujawnia nazwy Członka Giełdy, który złożył wniosek o anulowanie błędnej transakcji.
§ 48
1. Transakcja błędna może zostać anulowana, jeżeli została zawarta na podstawie zlecenia, w
którym Członek Giełdy wprowadził błędnie limit ceny, wolumen, rodzaj zlecenia lub oznaczenie
(kod) instrumentu finansowego i po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) złożenia poprawnego wniosku o anulowanie błędnej transakcji nie później niż 15 minut od
jej zawarcia;
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b) wyrażenia zgody, z zastrzeżeniem ust. 2, na anulowanie wszystkich transakcji, o których
mowa w § 48 ust. 1 Regulaminu RIF, przez więcej niż połowę Członków Giełdy będących
stronami

transakcji

podlegających

anulowaniu,

jeżeli

przedmiotem

transakcji

tych

Członków Giełdy jest liczba instrumentów finansowych stanowiących co najmniej 90%
całkowitego wolumenu transakcji podlegających anulowaniu (przez całkowity wolumen
rozumie się sumę liczby instrumentów finansowych, będących przedmiotem wszystkich
podlegających anulowaniu transakcji, pomnożoną przez dwa).
2. W

przypadku,

gdy

anulowanie

dotyczy

transakcji

zawartej

na

podstawie

zlecenia

uwzględnionego przy ustaleniu kursu jednolitego, unieważnia się ten kurs jednolity, a zgoda
na anulowanie transakcji musi być wyrażona przez wszystkich Członków Giełdy, którzy zawarli
transakcje na podstawie zleceń uwzględnionych przy ustaleniu kursu jednolitego.
§ 49
1. Członek Giełdy, który był drugą stroną błędnej transakcji przekazuje oświadczenie woli o
wyrażeniu zgody na anulowanie błędnej transakcji albo o nie wyrażeniu takiej zgody za
pośrednictwem faksu na numer faksu DRR lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej DRR. Złożenie oświadczenia woli należy
niezwłocznie potwierdzić telefonicznie za pośrednictwem telefonu operatorskiego DRR.
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć według wzoru określonego w Załączniku
nr 4, w terminie 15 minut od momentu przekazania przez Giełdę informacji o złożeniu
Wniosku. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Giełdy może wydłużyć ten termin.
3. Odmowa wyrażenia zgody na anulowanie transakcji wymaga uzasadnienia.
§ 50
W przypadku upływu terminu na przekazanie odpowiedzi Członka Giełdy, który był drugą stroną
transakcji Zarząd Giełdy, podejmuje decyzję o odmowie wyrażenia zgody na anulowanie transakcji.
§ 51
Zarząd Giełdy może odmówić wyrażenia zgody na anulowanie transakcji.
§ 52
Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o anulowaniu transakcji lub o odmowie wyrażenia zgody na
anulowanie transakcji niezwłocznie po otrzymaniu danych niezbędnych do podjęcia decyzji, jednak
nie później niż do czasu przekazania transakcji przez Giełdę do rozliczenia. Decyzja Zarządu Giełdy
jest niezwłocznie przekazywana stronom tej transakcji telefonicznie oraz po zakończeniu sesji za
pośrednictwem faksu. Decyzja zawiera informację o terminie anulowania transakcji w systemie
informatycznym giełdy.
§ 53
Transakcję anulowaną uważa się za niezawartą. Zlecenia, które były podstawą anulowanej
transakcji, stają się nieważne.
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§ 54
Niezrealizowane części zleceń, na podstawie których zawarte zostały anulowane transakcje, nie
tracą ważności z chwilą anulowania transakcji.
§ 55
Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy może zawiesić obrót na
instrumencie, na którym została zawarta błędna transakcja.
§ 56
W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem RIF nie jest dopuszczalne anulowanie transakcji błędnej,
ze względu na przekroczenie terminu na złożenie Wniosku, kurs zawartej transakcji błędnej nie
będzie uwzględniony przy obliczeniu dziennego kursu rozliczeniowego.
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Dział 5.

UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI GIEŁDOWYCH

Rozdział 1.

Szczegółowe zasady i tryb publikowania informacji giełdowych.
§ 57

1.

Giełda upowszechnia informacje dotyczące transakcji i obrotów na rynku giełdowym, a w
szczególności następujące dane:

a)

pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży, z wyszczególnieniem liczby zleceń oraz
łącznego wolumenu zleceń przy danym poziomie cenowym - w stosunku do ofert
zamieszczanych w arkuszu zleceń,

b)

wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji - dla każdej
transakcji zawartej na sesji giełdowej,

c)

kursy otwarcia i zamknięcia, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu
wartościowym i ilościowym - dla instrumentów finansowych notowanych w systemie
notowań ciągłych,

d)

wartość indeksów, które są podstawą do określenia ceny (wartości) instrumentów
finansowych będących instrumentami pochodnymi,

e)

dzienną i ostateczną cenę rozliczeniową - dla instrumentów finansowych będących
instrumentami pochodnymi.

2.

Upowszechnianie informacji, o których mowa w:

a)

ust.1 lit. a) - następuje w czasie rzeczywistym,

b)

ust.1 lit. b) - następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji,

c)

ust.1 lit. c) - następuje niezwłocznie po zakończeniu sesji,

d)

ust.1 lit. d)

- następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego indeksu, jednak co

najmniej raz dziennie - niezwłocznie po zakończeniu sesji,
e)

ust.1 lit. e) - następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego instrumentu pochodnego,
niezwłocznie po ich ustaleniu.

3.

Informacje, o których mowa w ust.1 są upowszechniane w formie elektronicznej.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub
interes jego uczestników, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o opóźnieniu lub zawieszeniu
upowszechniania informacji, podając do wiadomości publicznej przyczynę tego opóźnienia lub
zawieszenia oraz, w miarę możliwości, informacje o planowanym wznowieniu upowszechniania
informacji.
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Rozdział 2.

Szczegółowe

zasady

udostępniania

informacji

giełdowych

Członkom

Giełdy.
§ 58
1. Członek Giełdy posiada dostęp do danych i informacji giełdowych w ramach dostępu do
środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych. Dane giełdowe mogą
stanowić informację poufną.
2. Członek Giełdy nie może udostępniać danych giełdowych, uzyskanych w ramach dostępu do
środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych, na rzecz osób innych niż
osoby upoważnione zgodnie z zapisami § 56 ust. 1 Regulaminu RIF.
3. Dane giełdowe dostępne za pomocą środowiska produkcyjnego giełdowych systemów
informatycznych mogą być wykorzystywane przez Członka Giełdy wyłącznie w zakresie
niezbędnym do działania na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez Giełdę.
4. Członek Giełdy nie może wykorzystywać danych giełdowych udostępnionych przez Giełdę w
celu innym niż własny dozwolony użytek, w tym w szczególności nie może wykorzystywać
danych giełdowych do tworzenia produktów finansowych, w tym indeksów lub instrumentów
pochodnych.
5. Członek Giełdy nie może, bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w ust.6,
rozpowszechniać danych i informacji giełdowych, uzyskanych z giełdowych systemów
informatycznych, na rzecz osób trzecich.
6. Członek giełdy może zawrzeć z Giełdą lub podmiotem przez nią upoważnionym umowę o
dystrybucję danych giełdowych w celu uzyskania prawa do ich rozpowszechniania na rzecz
osób trzecich.
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Załącznik 1.
Do Zarządu
Towarowej Giełdy Energii S.A.

WNIOSEK
o zawarcie umowy o członkostwo
na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

..........................................................................................................................................
.....................
/nazwa Wnioskodawcy/

zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. (dalej także „TGE”) na podstawie Regulaminu
obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A, o zawarcie umowy o
członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych TGE.

Dane Wnioskodawcy:
Firma Wnioskodawcy
Używany skrót firmy
Adres siedziby
ulica / kod pocztowy /
miasto / państwo
Numer Telefonu
Numer Fax
Adres poczty
elektronicznej
Adres strony
internetowej
Numer VAT
Numer statystyczny
REGON
Adres
korespondencyjny
ulica / kod pocztowy /
miasto / państwo
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Firma inwestycyjna, której działalność obejmuje czynności, o
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o obrocie

Kategoria Wnioskodawcy

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności, o
których mowa art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o obrocie
Podmiot nie będący firmą inwestycyjną nabywający lub
zbywający instrumenty finansowe wyłącznie we własnym
imieniu i na własny rachunek

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz innych
przepisów obowiązujących na Rynku Instrumentów Finansowych TGE.
Ponadto, Wnioskodawca oświadcza, iż wyraża zgodę na poddanie, zgodnie z Regulaminem obrotu
Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., sporów o charakterze cywilnym,
które mogą wyniknąć z zawartych transakcji giełdowych pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
Wnioskodawca zobowiązuje się również do informowania Towarowej Giełdy Energii S.A. o wszelkich
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku, a także do składania na żądanie Towarowej
Giełdy Energii S.A. aktualnych dokumentów, które zostały złożone jako załączniki do niniejszego
wniosku.

.................................................................................................................................
/data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/
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Lista Załączników wymaganych do rozpatrzenia Wniosku:
1. Dokumenty identyfikacyjne Wnioskodawcy:


aktualny odpis z właściwego rejestru Wnioskodawcy



dokument potwierdzający nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON) oraz
podatkowego (NIP)

2. Wnioskodawca należący do grupy kapitałowej składa pisemne oświadczenie wskazujące:


firmę i adres podmiotu dominującego.



określenie odpowiedzialności (w tym finansowej) podmiotu dominującego w stosunku do
(zobowiązań) Wnioskodawcy.

3. Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wzorami podpisów tych
osób (wg wzoru nr 1).
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z TGE wraz z
wzorami podpisów, numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej oraz zobowiązaniem
do przestrzegania regulacji obowiązujących na Rynku Instrumentów Finansowych TGE (wg
wzoru nr 2).
5. Oświadczenie Wnioskodawcy o określeniu lub wdrożeniu zasad i procedur, o których mowa w §
39 i § 40 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
bądź informacja o przewidywanym terminie określenia lub wdrożenia przez Wnioskodawcę tych
zasad i procedur.
6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem informacje finansowe i podatkowe 1:


roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzone zgodnie z przepisami o
rachunkowości wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (w przypadku braku
zatwierdzonego przez organ zatwierdzający rocznego sprawozdania finansowego za ostatni
rok obrotowy lub nie posiadania raportu i opinii do sprawozdania finansowego za ostatni rok
obrotowy, wnioskodawca przedstawia sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią
biegłego rewidenta za poprzedni rok obrotowy),

 aktualne sprawozdanie F – 01 – w przypadku niesporządzania sprawozdania, wnioskodawca
składa oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania F-01,
 deklaracja CIT – 8 za ostatni rok podatkowy,
 zaświadczenie z właściwego dla Wnioskodawcy Urzędu Skarbowego o braku zaległości
podatkowych
7. Kopia potwierdzenia przelewu Opłaty od Wniosku na konto Towarowej Giełdy Energii S.A. w
kwocie wykazanej w załączniku do Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych
Towarowej Giełdy Energii S.A. – Opłaty giełdowe.
Nr konta: Bank DnB NORD Polska S.A. PL86 2190 0002 3000 0046 2409 0101
SWIFT: MHBFPLPW

1

Zamiast złożenia sprawozdania dopuszcza się wskazanie adresu strony internetowej, na której sprawozdanie
jest udostępnione.
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Wzór Nr 1: Lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
wraz ze wzorami podpisów tych osób.

……......................................................................................................................................
..
/pełna nazwa Spółki/

Lp.

Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja

Wzór podpisu

….................................................................................................................................
/data, pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/
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Wzór Nr 2: Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z TGE.

Lista osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności określonych
w § 30 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii
S.A.

........................................................................................................................................
/pełna nazwa Spółki/

L.p.

Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja

Telefon
stacjonarny

Telefon
komórkowy

Adres e-mail

Wzór podpisu

1
2
3
4
5
6
7

Złożenie wzoru podpisu w tabeli powyżej zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu obrotu Rynku
Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz pozostałych przepisów
obowiązujących na RIF TGE.

……………………….......................................................................
/data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/

Strona 24 z 29

Załącznik 2.

Do Zarządu
Towarowej Giełdy Energii S.A.

WNIOSEK
o dopuszczenie do działania / zmianę zakresu działalności (*)
na Rynku Instrumentów Finansowych
Towarowej Giełdy Energii S.A.

..........................................................................................................................................
.....................
/nazwa Wnioskodawcy/

zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie do działania / zmianę zakresu działalności (*) na Rynku
Instrumentów Finansowych TGE oraz określenie zakresu działalności (zaznaczyć właściwy
kwadrat):
Działalność na rachunek własny

Działalność na rachunek klienta

Rynek Instrumentów
Finansowych
Proponowana data
pierwszej sesji

………………………............................................................................
/data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/

(*) niepotrzebne skreślić

Lista Załączników wymaganych do rozpatrzenia Wniosku:
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1. Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w transakcjach giełdowych wraz
z wzorami podpisów, numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej oraz dokumentem
potwierdzającym zdanie egzaminu ze znajomości przepisów obowiązujących na Rynku
Instrumentów Finansowych (wg wzoru nr 3).
2. Dokument, z którego wynika możliwość prawidłowego rozliczania i rozrachunku zawieranych
transakcji giełdowych na RIF, o którym mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Obrotu.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie
działalności maklerskiej lub inny dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do
prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wymaganym do działania na giełdzie bądź
oświadczenie o prowadzeniu działalności nie wymagającej takiego zezwolenia.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu podstawowych środków organizacyjno –
technicznych wymaganych do obsługi obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie, o którym
mowa w § 7 Szczegółowych Zasad Obrotu.
5. Oświadczenie Wnioskodawcy o określeniu lub wdrożeniu zasad i procedur, o których mowa w §
39 i § 40 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. 2

2

Nie jest wymagane w przypadku złożenia niniejszego oświadczenia razem z Wnioskiem o zawarcie umowy o członkostwo na
Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
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Wzór Nr 3: Lista maklerów nadzorujących i giełdowych zatrudnionych u Wnioskodawcy i
reprezentujących go w transakcjach giełdowych na RIF.

Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w transakcjach
giełdowych
na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

........................................................................................................................................
/pełna nazwa Spółki/

Lista maklerów nadzorujących
Lp.

Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja

Telefon
stacjonarny

Telefon
komórkowy

Adres
e-mail

Wzór podpisu

Adres
e-mail

Wzór podpisu

1
2
Lista maklerów giełdowych
Lp.

Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja

Telefon
stacjonarny

Telefon
komórkowy

1
2
3
4

Złożenie wzoru podpisu w tabeli powyżej zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu obrotu Rynku
Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz pozostałych przepisów
obowiązujących na Rynku Instrumentów Finansowych TGE.
Wnioskodawca oświadcza, że ww. osoby są zatrudnione przez Wnioskodawcę oraz dysponują
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem na poziomie zapewniającym
przestrzeganie zasad uczciwego i bezpiecznego obrotu na Rynku Instrumentów Finansowych
prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.
Załącznik do listy:
Dokument potwierdzający zdanie przez ww. osoby egzaminu ze znajomości przepisów
obowiązujących na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii
S.A.

……………………….............................................................................
/data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/
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Załącznik 3.
Wniosek o anulowanie / wycofanie wniosku o anulowanie* błędnej transakcji.
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwa Członka Giełdy
Imię i nazwisko maklera składającego
wniosek / wycofanie wniosku*
Wolumen

W zleceniu wprowadzono błędnie:
(zaznaczyć ‘X’ odpowiednie pole)

Limit ceny
Rodzaj zlecenia (K-kupno
/ S-sprzedaż)
Kod instrumentu
Wolumen
Limit ceny

Dane błędnego zlecenia

Rodzaj zlecenia (K-kupno
/ S-sprzedaż)
Kod instrumentu
Numer zlecenia

Czas złożenia wniosku**
(RRRR-MM-DD GG:MM)

Wnioskujemy o anulowanie transakcji nr: …………………………………………………………………………………………..,
które zostały zawarte na podstawie w/w błędnego zlecenia***.
……………………………………………………………………………………………..
(podpis maklera składającego wniosek / wycofanie wniosku*)
*)

– niepotrzebne skreślić

**)

– wypełnia Towarowa Giełda Energii S.A.

***)

– złożenie wniosku podlega opłacie zgodnej z Regulaminem obrotu Instrumentów Finansowych

Towarowej Giełdy Energii S.A., która nie podlega zwrotowi
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Załącznik 4.
Oświadczenie woli Członka Giełdy, będącego stroną transakcji podlegającej
anulowaniu o wyrażeniu/ nie wyrażeniu zgody na anulowanie transakcji.
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwa Członka Giełdy
Imię i nazwisko maklera
składającego oświadczenie woli
Kod instrumentu
Dane transakcji

Numer(y)
transakcji

Czas złożenia oświadczenia woli*
(RRRR-MM-DD GG:MM)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na anulowanie w/w transakcji
Uzasadnienie Członka Giełdy***
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
(podpis maklera nadzorującego składającego oświadczenie woli)

*)

– wypełnia Towarowa Giełda Energii S.A.

**)

– niepotrzebne skreślić

***)

– należy wypełnić w przypadku nie wyrażenia zgody na anulowanie transakcji
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