Komunikat nr 50/DM/ZO/2018
z dnia 19.10.2018 r.
w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wykonywanych
przez Dom Maklerski Pekao
Na podstawie § 29 ust. 5 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao" informuje się, że:

§1
Maksymalny termin ważności zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
wykonywanych przez Dom Maklerski Pekao na GPW wynosi 365 dni, z zastrzeżeniem
§ 54 ww. Regulaminu.

§2
Termin ważności zleceń wykonywanych na rynku BondSpot nie może być dłuższy niż do
końca ostatniego dnia roboczego tygodnia następującego po tygodniu, w którym zostało
złożone zlecenie.

§3
Termin ważności zleceń wykonywanych na zagranicznych rynkach zorganizowanych nie
może być dłuższy niż do końca ostatniego dnia sesyjnego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone zlecenie.

§4
W przypadku Klienta, dla którego istnieje obowiązek posiadania kodu LEI:
1) termin ważności zlecenia lub
2) termin ważności zlecenia bez określenia terminu ważności
nie może być dłuższy niż termin ważności kodu LEI danego Klienta znany Domowi
Maklerskiemu w chwili składania zlecenia.
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§5
Traci ważność Komunikat nr 9/DM/DRPiKO/2018 z dnia 26.03.2018 r.

§6
Komunikat wchodzi w życie z dniem 22 października 2018 r.

Piotr Kozłowski

Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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