Zarządzenie nr 53/2016
Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie szczegółowych zasad
postępowania w przypadku pozycji, dla których od momentu otwarcia lub złożenia upłynęło
365 dni.
z dnia 20 października 2016 r.
§1
Działając zgodnie z § 41 ust. 6 „Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS TRADER” (dalej Regulamin), ustala się że:

1.

TMS Brokers będzie zamykał wszystkie pozycje Klienta otwarte w dniu 5 marca 2015 roku lub później, dla
których od momentu ich otwarcia upłynęło więcej niż 365 dni.

a)

W przypadku gdy instrument bazowy dla danego Instrumentu Finansowego jest notowany w
obrocie zorganizowanym, za cenę zamknięcia Instrumentu przyjęty zostanie kurs zamknięcia
instrumentu bazowego pochodzący z danego rynku.

b)

W przypadku gdy instrument bazowy dla danego Instrumentu Finansowego nie będzie notowany w
obrocie zorganizowanym, cena zamknięcia będzie pochodziła z końca dnia wg czasu CET. Dla
długich pozycji kursem zamknięcia będzie kurs bid, dla krótkich kurs offer.

c)

Pozycje otwarte przed dniem 5 marca 2015 roku nie będą objęte procesem zamykania na mocy
§ 41 ustęp 6 Regulaminu i niniejszego Zarządzenia.

2.

TMS Brokers będzie anulował wszystkie zlecenia oczekujące Klienta, dla których od momentu ich
złożenia upłynęło więcej niż 365 dni, z tym zastrzeżeniem, że po raz pierwszy zostaną anulowane
zlecenia oczekujące złożone przez Klienta w dniu 20 listopada 2016 roku lub później.

a)

Zlecenia oczekujące złożone przed dniem 20 listopada 2016 roku nie będą objęte procesem
anulowania na mocy § 41 ustęp 6 Regulaminu i niniejszego Zarządzenia.

b)

Na potrzeby niniejszego zarządzenia przyjmuje się, że modyfikacja zlecenia oczekującego nie jest
tożsama z jego ponownym złożeniem. W konsekwencji termin 365 dni będzie liczony od
pierwotnego złożenia zlecenia oczekującego, nie zaś od jego ostatniej modyfikacji.

c)

Po raz pierwszy TMS Brokers dokona anulowania zlecenia oczekujących Klientów, których termin
365 dni upłynie 21 listopada 2017 roku.
§2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26 października 2016 r.

§3
Wraz z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyleniu ulega Zarządzenia nr 27/2016 Prezesa
Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w przypadku
pozycji, dla których od momentu otwarcia upłynęło 365 dni z dnia 19 lipca 2016 roku.
Marcin Niewiadomski

Prezes Zarządu
Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

