WNIOSEK – OBOWIĄZKI REMIT
W imieniu:
Firma Klienta
Numer KRS lub numer w innym rejestrze
Adres siedziby: kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu
i lokalu
Nazwa portfela
składamy niniejszym wniosek o raportowanie informacji, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości
hurtowego rynku energii oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie przekazywania danych wdrażającym art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, przez podmiot świadczący
takie usługi (”Podmiot raportujący”) o realizowanych i składanych za pośrednictwem Noble Securities S.A.
(„NS”), na podstawie zawartej z NS umowy o świadczenie usług na rynkach TGE - transakcjach i zleceniach
(„Dane”).
Jednocześnie upoważniamy NS do swobodnego wyboru Podmiotu raportującego oraz do wykonywania wszelkich
czynności mających na celu złożenie do Podmiotu raportującego wniosku o raportowanie Danych i jego realizację,
w tym przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji, kodu ACER oraz informacji o osobach wyznaczonych
do uzyskania dostępu do systemu raportującego Podmiotu raportującego (gdy jest on udostępniany). Upoważnienie
powyższe może być udzielane przez NS dalszym osobom – pracownikom NS.
Informujemy, że posiadamy następujący kod ACER:

Wyznaczamy następujące osoby do uzyskania dostępu do systemu raportującego Podmiotu raportującego:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

Zobowiązujemy się jednocześnie do bieżącego monitorowania i weryfikacji, przy użyciu systemu raportującego
Podmiotu raportującego (gdy jest on udostępniany), kompletności, dokładności i terminowości Danych
raportowanych przez Podmiot raportujący do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) oraz do
niezwłocznego informowania NS o wszelkich zauważonych niezgodnościach w tym zakresie, a także do zapłaty na
rzecz NS opłat związanych z raportowaniem Danych, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za
świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
Potwierdzamy, że zostaliśmy poinformowani, że raportowanie Danych przez Podmiot raportujący, rozpocznie się
po uwzględnieniu przez ten podmiot wniosku NS o raportowanie Danych, złożonego na podstawie niniejszego
wniosku, na zasadach określonych w regulacjach Podmiotu raportującego, ale nie wcześniej niż po wejściu
powyższych przepisów w życie, a także że NS nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie niniejszego wniosku,
chyba że jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
NS.
______________,dnia_______________

podpis Klienta:

______________,dnia_______________

podpis Pracownika Noble Securities S.A.:

WNIOSEK.TG.REMIT.2015.166.1

