Tájékoztató a származtatott ügyletekkel kapcsolatos – nem magánszemély ügyfelekre
vonatkozó- jelentéstételi kötelezettségről
Az Európai Piaci Infrastruktúra rendelet (European Market Infrastructure Regulation -EMIR)
előírásainak megfelelően 2014. február 12-vel kezdődően a származtatott ügyletállományokat
napi rendszerességgel továbbítani kell egy központi Ügyleti Nyilvántartásba (Kereskedési
Adattárház).
Minden származtatott ügyletet, akár tőzsdén kívüli, akár tőzsdei kereskedés része, be kell
jelenteni.
Ez a kötelezettség fent áll pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felekre egyaránt.
2014.február 12-ét követően Ön, mint (nem magánszemély) Ügyfél és származtatott ügyletek
szerződő fele köteles ennek eleget tenni.
Minden olyan szerződő félnek, akiket az EMIR jelentéstételi kötelezettség érint, azonosítási
célból, ún. jogalany azonosítót (LEI) kell igényelnie.
Ezt a kódot csak engedéllyel rendelkező, jóváhagyott kiadótól lehet kérni.
A jóváhagyott LEI kód kiadók listája az alábbi linken érhető el.
http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf
A Solar Capital Markets Zrt. az alábbi szolgáltatótól igényelte a LEI számát:
https://www.geiportal.org/pdf/Manual_GEI_Customer_Registration.pdf
A fenti linket megtalálható a regisztrációhoz készült útmutatót.
Ennek a regisztrációs szolgáltatásnak egyszeri és éves díja is van.
Amennyiben az Önök Cége szeretne Társaságunknál származtatott ügyletet kötni és még nem
rendelkezik LEI azonosítóval, akkor kérjük, igényelje meg azt, mivel az azonosító hiányában
2014. február 12 után Társaságunk nem tud az Önök Cégével származtatott ügyletet kötni.
Az új ügyletek jelentése során ez az azonosító kötelezően használandó a szerződő felek
azonosítására. Ennek használatát a kereskedési adattárak ellenőrzik minden esetben és csak
azokat a jelentéseket fogadják be ahol mindkét szerződő fél esetében a LEI kód feltűntetésre
került.
A jelentés számos adatot tartalmaz. Az adatokat minden egyes ügyletre vonatkozóan
továbbítani kell. A jelentésben szereplő adatok 2 csoportra oszlanak: az első csoportba
tartoznak a szerződő felekre vonatkozó információk, mint pl. a név, cím és tevékenységi
terület, valamint a biztosítéki és piaci értékkel kapcsolatos adatok. A második csoportban
szerepelnek az egyes ügyletekre vonatkozó információk, mint például a terméktípus, az ügylet
adatai és az elszámolási információk.
Önnek lehetősége van arra, hogy számlanyitáskor felkérje Társaságunkat a LEI kód
igénylésére, valamint megbízza azzal, hogy az Ön nevében a jelentéstételi kötelezettségét
teljesítse.
A LEI kód igénylése költségekkel jár, Társaságunk csak a LEI kód kiadó társaság díját terheli
Önre, az igénylésért nem számít fel díjat.
A jelentéstételi szolgáltatás jelenlegi díja 0 Ft.
Amennyiben a származtatott ügyletekkel kapcsolatosan vagy az EMIR-hez kapcsolódóan
bármilyen további kérdésük merülne fel, kérjük forduljanak bizalommal kollégáinkhoz.
Solar Capital Markets Zrt.

