Transakcje pakietowe
Podstawowe informacje
Kontakt Dział Notowań - (22) 537 72 00

Transakcje dotyczące znacznego pakietu instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, zawierane pod
warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu oraz zachowania ograniczenia
maksymalnego odchylenia kursu transakcji
Transakcje zawierane poza systemem notowań ciągłych, systemem kursu jednolitego oraz poza arkuszem zleceń
Bezpośrednimi stronami transakcji pakietowej są członkowie giełdy, a warunkiem zawarcia takiej transakcji jest
złożenie do systemu transakcyjnego giełdy przez co najmniej jednego członka giełdy zlecenia kupna oraz zlecenia
sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji pakietowej, po tej samej
cenie i z tą samą datą rozliczenia
Jeżeli dany członek giełdy składa wyłącznie jedno zlecenie maklerskie (kupna lub sprzedaży), zlecenie to może być
skierowane wyłącznie do jednego, wskazanego przez niego innego członka giełdy
Transakcje mogą być zawierane wyłącznie w dniach, w których odbywają się sesje giełdowe pod warunkiem, że
obrót danymi instrumentami finansowymi nie jest zawieszony
Transakcje mogą być zawierane w trakcie trwania sesji giełdowej lub poza sesją (wybrane instrumenty)

Transakcje pakietowe dostępne dla różnych klas instrumentów
Akcje

Kontrakty i opcje

Minimalna wartość transakcji
pakietowej dla akcji spółek
dopuszczonych
do
obrotu
giełdowego po raz pierwszy w
danym roku kalendarzowym oraz
akcji spółek dopuszczonych do
obrotu po raz pierwszy w grudniu
roku poprzedniego, do czasu
określenia tej wartości przez
Zarząd Giełdy ostatniego dnia
marca1 danego roku, nie może
być mniejsza niż:

Minimalny wolumen transakcji:
100 instrumentów dla kontraktów
na indeksy
200 instrumentów dla pozostałych
instrumentów pochodnych

PLN 2 000 000 dla akcji WIG20
PLN 1 000 000 dla akcji mWIG40
PLN 250 000 dla innych akcji

Zlecenia maklerskie mogą być
przekazywane na giełdę wyłącznie
w dniu, w którym transakcja ma
zostać zawarta

Transakcje w trakcie sesji:
Maksymalna różnica pomiędzy
ceną akcji określoną w zleceniu a
ostatnim kursem tych akcji z sesji
giełdowej nie wyższa niż 10%
Godziny: 8.30 – 17.05

Transakcje poza sesją:
Maksymalna różnica pomiędzy
ceną akcji w zleceniu, a kursem
odniesienia2 nie jest wyższa niż
40%
Godziny: 17.05 – 17.20

Różnica pomiędzy ceną zlecenia a
kursem odniesienia3 nie może
przekraczać ostatnich statycznych
ograniczeń
wahań
kursów
obowiązujących
dla
danych
kontraktów terminowych w dniu
zlecenia

Godziny: 8.45 – 17.20
W wypadku gdy dniem zawarcia
transakcji pakietowej ma być
ostatni dzień obrotu danymi
instrumentami
pochodnymi
zlecenie może być składane w
następujących godzinach:
8:45 – 17:05 pozostałe
8:45 – 10:30 kontrakty walutowe
8:45 – 11:00 na WIBOR
8:45 – 16:30 na obligacje skarbowe

ETF
Minimalna wartość pakietu:
2 000 000 zł

ceną określoną w zleceniu a
ostatnim kursem danych ETF-ów z
sesji nie jest wyższa niż 2%
Zlecenia maklerskie mogą być
przekazywane na giełdę wyłącznie
w dniu transakcji
Godziny: 9.05 – 17.05

Inne
Wartość minimalna pakietu nie
może być mniejsza niż 200 000 zł
oraz mniejsza niż minimalna
wartość transakcji pakietowej
określanej przez Zarząd Giełdy

Transakcje w trakcie sesji:
Maksymalna różnica pomiędzy
ceną instrumentu określoną w
zleceniu a ostatnim kursem tych
instrumentów z sesji giełdowej
nie jest wyższa niż 10%
Godziny: 8.30 – 17.05

Transakcje poza sesją:
Maksymalna różnica pomiędzy
ceną akcji w zleceniu, a kursem
odniesienia2 nie jest wyższa niż
40%, a w przypadku obligacji i
listów zastawnych - nie jest
wyższa niż 10%
Godziny: 17.05 – 17.20

Maksymalna różnica pomiędzy
1
2
3

Uchwała z obecnie wiążącymi wartościami dla wszystkich spółek dostępna pod adresem: http://www.gpw.pl/
Kurs odniesienia określany jest jako średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji danymi instrumentami z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać zawarta, ważona obrotami
Kurs odniesienia dla statycznych ograniczeń wahań kursów dla danych kontraktów terminowych obowiązujący na sesji giełdowej w dniu, w którym ma być zawarta transakcja pakietowa

Transakcje pakietowe
Dodatkowe informacje
Kontakt Dział Notowań - (22) 537 72 00

Plusy transakcji pakietowych

W ofercie GPW
Członkom giełdy, których aplikacje transakcyjne
nie posiadają funkcjonalności dla transakcji
pakietowych, GPW oferuje graphical user
interface (GUI) w postaci aplikacji PAMWorkstation, za pośrednictwem której istnieje
możliwość składania zleceń pakietowych na GPW

Transakcje pakietowe, jako transakcje zawierane
na rynku regulowanym (GPW), nie podlegają
podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Transakcje pakietowe jako transakcje giełdowe nie
wymagają dodatkowego raportowania do
regulatora rynku (KNF)

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz
zamówienia aplikacji PAM-Workstation prosimy o
kontakt na adres email: sales@gpw.pl

Opłaty*
Akcje, prawa do akcji, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
Opłata stała od transakcji pakietowej
Opłata od wartości transakcji pakietowej

**0,20 zł
od wartości do 100 tys. zł 0,033%
od wartości pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł 0,024%
od wartości przekraczającej 2 mln zł 0,010%
łącznie od zlecenia lub transakcji pakietowej nie więcej niż
880 zł
½ opłat od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy

Dłużne instrumenty finansowe
Opłata od wartości transakcji pakietowej

od wartości do 10 mln zł
od wartości przekraczającej 10 mln zł

0,006%
0,003%

½ opłat od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy

Kontrakty
Opłata stała od kontraktu

kontrakty na indeks WIG20
kontrakty na pozostałe indeksy
kontrakty na obligacje
kontrakty na akcje (poniżej 1000 szt.)
kontrakty na akcje (powyżej 1000 szt.)
kontrakty na kursy walut
kontrakty na stawki WIBOR

1,70 zł
1,70 zł
0,48 zł
0,34 zł
0,00 zł
0,08 zł
0,48 zł

½ opłat od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy

Opcje
Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna
i maksymalna od jednej opcji

% wartości
transakcji
opcje na indeksy
opcje na akcje
pozostałe opcje

0,60%
0,60%
0,60%

min. od
jednej opcji
0,20 zł
0,04 zł
0,20 zł

maks. od
jednej opcji
1,20 zł
0,24 zł
1,20 zł

Inne instrumenty finansowe
Opłata od wartości transakcji pakietowej
nie więcej niż

0,015%
880zł

½ opłat od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy
*
**

Ewentualne różnice w stawkach mogą wynikać z uchwał podjętych po 16.07.2015
Ceny tymczasowe, wynikające z obecnie obowiązujących promocji

