PROMOCJA "HIGH VOLUME PROVIDER"
Formularz rejestracyjny Członka Giełdy– rynek kasowy
Prosimy o czytelne
przyjmowane.





wypełnienie

formularza.

Formularze

niekompletne

nie

będą

Do formularza należy dołączyć:
o dowód wpłaty zabezpieczenia przez członka giełdy
o oświadczenie dające prawo GPW wgląd w dane finansowe klienta
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Rynku (22 537 7785 lub
22 537 7484).

Prosimy o wpłatę przez członka giełdy zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy:
Nazwa banku: BANK PEKAO SA
Numer rachunku bankowego (IBAN): PL57 1240 6292 1111 0010 5404 0082
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Zabezpieczenie Promocja HVP –[nazwa Członka
Giełdy] – Rynek Kasowy”

Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego członka giełdy, na który, w przypadkach
o których mowa w Uchwale ZG 1595/2017 i w Uchwale ZG 1596/2017 z dnia 29 grudnia
2017
r.,
zostanie
zwrócone
zabezpieczenie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.

Dane Członka Giełdy ubiegającego się o udział w promocyjnej obniżce opłat
giełdowych

Pełna nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon komórkowy…………………………………………………………………………………………………………………
Adres email………………………………………………………………………………………………………………………………
Pełny opis działalności firmy…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Czy Członek Giełdy po raz pierwszy ubiega się o skorzystanie z promocyjnej obniżki
opłat giełdowych w ramach promocji HIGH VOLUME PROVIDER?

2. Czy Członek Giełdy jest uprawniony do zawierania transakcji na rachunek klienta na
giełdzie, innym rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu albo na innym
zorganizowanym rynku obrotu instrumentami finansowymi?

Oświadczenia
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych
w ramach promocji HIGH VOLUME PROVIDER określone w Uchwale ZG 1595/2017 i w
Uchwale ZG 1596/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz w załącznikach do tych uchwał.

Zobowiązujemy się do przestrzegania warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat
giełdowych w ramach promocji HIGH VOLUME PROVIDER oraz do powiadamiania Giełdy o
zmianie danych zawartych w Formularzu, w szczególności co do zakresu i charakteru
prowadzonej działalności.
Zobowiązujemy się do prawidłowego, w sposób określony przez Giełdę oznaczania zleceń
składanych lub przekazywanych w ramach promocji HIGH VOLUME PROVIDER.
Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. informacji
związanych z promocją HIGH VOLUME PROVIDER do KDPW S.A. oraz KDPW_CCP.
Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych Członka Giełdy:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Stanowisko osoby/osób reprezentującej/-ych Członka Giełdy:………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis/-y osoby/osób reprezentującej/-ych Członka Giełdy:………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgoda Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Zgoda Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy dla
[nazwa Członka Giełdy] na udział w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach
promocji HIGH VOLUME PROVIDER:

Podpis:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znacznik przyznany uprawnionemu Członkowi Giełdy:……………………..…………………….
Ww. znacznik umożliwiający naliczenie opłat w ramach promocji "HIGH VOLUME
PROVIDER” powinno zostać przekazane w tagu (polu) 9941 TechnicalOrdType
w komunikatach zleceń.
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Zwracamy Państwa uwagę na wykorzystanie danej wartości tego pola zgodnie
z przyjętymi ustaleniami.
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