Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM BOŚ”) informuje o obowiązku przekazania
do DM BOŚ kodu LEI (Legal Entity Identifier) oraz, w przypadku Klientów będących kontrahentami
niefinansowymi, o obowiązku przekazania informacji o sektorze przedsiębiorstw, w którym Klient
prowadzi działalność. Kod LEI oraz informację o sektorze przedsiębiorstw należy dostarczyć do DM
BOŚ do dnia 1 listopada 2017 r.
Powyższy obowiązek dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Kod LEI można uzyskać za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej
KDPW) składając wniosek na stronie internetowej: https://lei.kdpw.pl/
Po wypełnieniu wniosku rejestracyjnego o nadanie kodu, w ciągu 10 dni roboczych powinna zostać
podjęta decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Po pomyślnej weryfikacji do podmiotu
wnioskującego zostanie wysłany e-mail z prośbą o uiszczenie należnej opłaty. Po uiszczeniu opłaty kod
zostanie nadany niezwłocznie.
Opłaty pobierane przez KDPW w związku z usługą nadawania oraz utrzymywania kodu LEI*:
1)
z tytułu nadania kodu LEI:
a) opłata jednorazowa (wysokość opłaty na stronie https://lei.kdpw.pl/)
b) opłata na rzecz GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation)
2)
z tytułu odnowienia kodu identyfikującego:
a) opłata roczna, wnoszona z góry przed odnowieniem kodu identyfikującego oraz
b) opłata roczna na rzecz GLEIF
Więcej informacji oraz dokładne kwoty opłat znajdą Państwo pod następującym adresem:
https://lei.kdpw.pl/
Klientom, którzy nie dostarczą do DM BOŚ danych wskazanych w niniejszym piśmie (kod LEI,
informacja o sektorze przedsiębiorstw), może zostać ograniczony dostęp do zawierania transakcji za
pośrednictwem DM BOŚ do czasu ich dostarczenia.
Kod LEI oraz informację o sektorze przedsiębiorstw można przekazać do DM BOŚ:
1.
Osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ, listę oddziałów znajdą Państwo pod
następującym adresem: http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/
2.
Drogą internetową (z wykorzystaniem kanałów elektronicznych) po zalogowaniu się na rachunek
w DM BOŚ S.A w opcji:
Dyspozycje/Inne/Ankiety - ANKIETA EMIR-FOREX/DERYWATY
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z DM BOŚ, telefonicznie: 22 50 43 104, 0801 104 104,
lub osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ.
Nota prawna, zawierająca podstawy prawne obowiązku przek azania przez Klienta informacji znajduje
się pod adresem: http://bossa.pl/_gAllery/aid66553/NOTA_PRAWNA.pdf

* Kwoty pobieranych opłat publikowane są na stronie https://lei.kdpw.pl/
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