UCHWAŁA ZARZĄDU NR 8/2021

Noble Securities S.A.
podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 lutego 2021 roku
[wyciąg]
w sprawie:

1.

wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia przez Noble
Securities S.A. usług na rynkach organizowanych przez Towarową
Giełdę Energii S.A.

Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie Regulaminu świadczenia przez Noble
Securities S.A. usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz na Rynkach Terminowych
Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.
(„Regulamin”), przy uwzględnieniu definicji zawartych w Regulaminie, w celu wykonania
niektórych przepisów Regulaminu:
1) na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu określa:
a) miejsca
świadczenia
usług
i
wykonywania
czynności
określonych
w Regulaminie: siedziba NS,
b) terminy
świadczenia
usług
i
wykonywania
czynności
określonych
w Regulaminie:
− w siedzibie NS (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) - w godzinach 8:00-16:00
− telefonicznie w godzinach 7:00 – 16:00 (w dni wolne od pracy: w godzinach
8.00 - 15.30) pod numerem telefonu: +48 22 213 22 58,
− faksowo w godzinach 7:00 – 16:00 (w dni wolne od pracy: w godzinach
8:00 – 15:30) pod numerem telefaksu: +48 12 638 25 03,
− mailowo na adres: energia@noblesecurities.pl;
2) na podstawie § 25 ust. 1 Regulaminu, określa rachunek bankowy do dokonywania przez
Klientów wpłat środków pieniężnych na rachunki pieniężne Klientów prowadzone przez
NS:
a) w formie:
1) wpłaty gotówkowej w Getin Noble Bank S.A. lub w formie przelewu środków
pieniężnych: 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026 na rachunek bankowy
prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,
2) wpłaty gotówkowej w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w formie przelewu
środków pieniężnych: 61 1130 1017 0020 0640 8020 0010 na rachunek
bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
b) w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte
następujące informacje - dla przelewu do Getin Noble Banku S.A.:
− w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.,
− w polu "Rachunek bankowy": 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026,
− w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
− w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
− w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz
imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski); lub
w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte
następujące informacje - dla przelewu do Banku Gospodarstwa Krajowego:
− w polu "Bank wierzyciela": Bank Gospodarstwa Krajowego,
− w polu "Rachunek bankowy": 61 1130 1017 0020 0640 8020 0010,
− w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
− w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
− w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz
imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski).
3) na podstawie § 33 ust.1 Regulaminu ustala, że składanie zleceń, których przedmiotem są
Instrumenty notowane na rynkach organizowanych przez TGE, ich modyfikowanie lub
anulowanie, na warunkach określonych w Regulaminie, może nastąpić telefonicznie
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2.
3.
4.
5.

w godzinach 7:00 – 16:00 (w dni wolne od pracy: w godzinach 8:00 – 15:30) pod
numerem telefonu: +48 22 213 22 58,
4) na podstawie § 50 ust. 1 Regulaminu określa, że oprócz dyspozycji telefonicznych
określonych w Regulaminie, Klienci mogą składać dyspozycje telefoniczne
w następującym zakresie:
1) zmiany adresu e-mail Klienta,
2) zmiany adresu korespondencyjnego Klienta,
3) zmiany numeru telefonu Klienta,
4) zmiany numeru telefaksu Klienta,
5) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta,
6) złożenia wniosku o dostęp do Aplikacji, w tym uzyskanie hasła do pierwszego
logowania do Aplikacji.
[…..]
[…..]
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały Zarządu traci ważność Uchwała Zarządu NS
z dnia 17 kwietnia 2020 r. nr 76/2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba Członków Zarządu
Liczba obecnych Członków Zarządu
Głosów „ZA”
Głosów „PRZECIW”
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dominik Ucieklak

Prezes Zarządu

Iwona Ustach

Wiceprezes Zarządu

2

Podpis członka Zarządu

Strona 2 z 2

