Komunikat nr 24/DM/ZOG/2019*
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych
§1
1.

Na podstawie § 28 ust. 4 i § 38 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom
Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao
(DM) niniejszym informuje o godzinach przyjmowania i wykonywania dyspozycji oraz zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych:
1)

dyspozycje oraz zlecenia dot. nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym
dyspozycje oraz zlecenia dotyczące anulowania lub modyfikacji zleceń, przyjmowane są:
a) w PUM - w godzinach ich pracy,
b) za pomocą serwisu telefonicznego - w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00,
c) za pomocą kanału zdalnego ‘CDMInternet’ oraz kanału zdalnego ‘CDMMobile’
całodobowo z wyłączeniem przerwy technicznej w godz. 23:50 – 01:00 w dni
robocze,

2)

DM zobowiązuje się przekazać do realizacji na rynek regulowany zlecenie brokerskie,
o którym mowa w ww. regulaminie, wystawione na podstawie złożonego zlecenia, w dniu
jego złożenia, o ile zlecenie zostało złożone nie później niż 5 minut przed zakończeniem w
tym dniu sesji giełdowej/dnia obrotu na danym rynku regulowanym,

3)

DM dołoży wszelkich starań w celu przekazania do realizacji zlecenia złożonego po
czasie, określonym w pkt 2, w dniu jego złożenia, jednak zastrzega możliwość
niewykonania zobowiązania w postaci przekazania zlecenia brokerskiego,

4)

zlecenia brokerskie złożone po czasie określonym w pkt 2 i nieprzekazane do realizacji
zostaną przekazane do realizacji podczas kolejnej sesji giełdowej/dnia obrotu na danym
rynku regulowanym, o ile nie jest to sprzeczne z regulaminami obowiązującymi na danym
rynku regulowanym lub treścią zlecenia.
§2

Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.
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