A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és egyes mellékleteinek
2020. június 18. napjától hatályos módosulásáról
A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. VII. emelet) közzéteszi, hogy
2020. június 18. napjával módosítja Üzletszabályzatát.

A főbb Üzletszabályzat módosítások az alábbiak:
1. Pontosításra került az ügyfél-átvilágítás során bemutatandó hivatalos okmányok köre

(A.VIII.2.1.2.)
2. Módosításra került a LEI kód igénylésével, és az EMIR (Az Európai Unió 648/2012/EU

parlamenti és tanácsi rendelete) alapján teljesítendő jelentésekre vonatkozó szabályok. Ezek
közül kiemelendő, hogy az EMIR 10. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett
feltételeket nem teljesítő nem pénzügyi szerződő félnek minősülő Ügyféllel kötött, tőzsdén
kívüli származtatott ügyletek adatainak mind a két szerződő fél nevében történő
bejelentéséért, valamint a bejelentett adatok pontosságának biztosításáért eltérő
megállapodás hiányában a Concorde tartozik jogi felelősséggel. A Concorde a mindenkori
Kondíciós listájában meghatározott EMIR jelentéstételi díjjal az ott meghatározott
esedékességkor jogosult az Ügyfél Concorde-nál vezetett ügyfélszámláját megterhelni.
Főszabály szerint a Concorde az ún. nem pénzügyi szerződő fél Ügyfelei ügyleteit jelenti. A
jelentéstételi kötelezettség kizárólag azokat az ügyleteket érinti, ahol a Concorde az Ügyfél
Keretszerződés szerinti szerződő partnere. A jelentések kizárólag a kereskedési adattárnak
vagy az ESMA-nak küldhetőek. Ehhez az Ügyféltől a leírt szabályok szerint a Concorde-nak
a szükséges adatokkal rednelkeznie kell, amelyeket az Ügyfél köteles a Concorde felé
teljesíteni. (A.XX.11.)
3. A titoktartás szabályait érintően a jogszabályi rendelkezések átvezetésre kerültek (A.XXI.2.
pont)
4. Az Üzletszabályzat kiegészült az OTC deviza határidős ügyletek elszámolását érintően azzal,
hogy lejárat előtti pozíciózárás esetében milyen feltételekkel kerülhet sor a lejárat előtt a
pénzügyi elszámolásra. Erre az ügyfélnek a pozíciózáráskor történő rendelkezése alapján
kerülhet sor és a lezárásra az üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak (B.II.5.4.)
Kérjük, hogy az üzletszabályzatot és módosuló rendelkezéseit szíveskedjenek átolvasni!
Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat 2020. június 15. napjától elérhető a
Concorde ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint
rendelkezésre áll a Concorde ügynökhálózatában.
Concorde Értékpapír Zrt.

