Prin noi investiti in viitor!

ESTINVEST

Societate de servicii de investitþii finnaciare, România

ANEXA NR._________
PRIVIND TRANZACÞIONAREA VALORILOR MOBILIARE (SPOT)
LA CONTRACTUL NR._______/_________
Societatea de servicii de investiþii financiare - S.S.I.F ESTINVEST S.A., având sediul în Focºani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea,
înregistratã la Registrul Comerþului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326, capital social 5.400.000 lei, autorizatã pentru prestatea
de servicii de investiþii financiare prin Decizia Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 1447/15.10.2007 (actualmente Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, Sector Instrumente ºi Servicii Financiare, cu sediul în Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 15, sector 5, Serviciul Protecþia Investitorilor - telefon:
021 6596 308), având nr. de înscriere în Registru C.N.V.M. PJR01SSIF/390040, cod operator date personale nr. 4284, reprezentatã legal prin Isac OvidiuLucian,Director General, în calitate de "Intermediar", ºi
Titularul de cont identificat prin cererea de deschidere de cont (numit formular de deschidere de cont) denumit în cele ce urmeazã "Client" ,
au convenit încheierea acestui contract de servicii de investiþii financiare cu respectarea urmãtoarelor clauze :
I. DEFINIÞII
Art. 1- În înþelesul prezentei anexe, termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
Valori mobiliare sunt: a) acþiuni emise de societãþi comerciale ºi alte valori mobiliare negociate pe piaþa de capital; b) obligaþiuni ºi alte titluri de creanþã,
titlurile de stat cu scadenþã mai mare de 12 luni, negociabile pe piaþa de capital; c) alte titluri negociate în mod obiºnuit, care dau dreptul de a achiziþiona
respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepþia instrumentelor de platã;
- Rezoluþiunea de plin drept (pact comisoriu de grad IV) a unei tranzacþii bursiere este sancþiunea constând în desfiinþarea retroactivã a unei tranzacþii, ca
urmare a solicitãrii scrise a Depozitarului, în conformitate cu reglementãrile acestuia ºi cu prevederile contractului încheiat între operatorul de piaþã ºi
Depozitar ºi produce efecte fãrã a fi necesarã intervenþia vreunei instanþe judecãtoreºti sau arbitrale ori îndeplinirea vreunei alte formalitãþi prealabile
(notificãri etc.).
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2- Intermediarul preia, transmite ºi executã în numele ºi pe contul Clientului, ordinele de vânzare-cumpãrare de valori mobiliare ale Clientului, precum
ºi instrucþiunile aferente modificãrii poziþiei la Depozitar, în legãtura cu valorile mobiliare listate pe pieþele reglementate sau tranzacþionate pe sistemele
alternative de tranzacþionare.
III. DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE INTERMEDIARULUI
Art. 3- La solicitarea Clientului ºi în mãsura în care sunt disponibile, Intermediarul poate furniza acestuia informaþii publice referitoare la emitenþii listaþi pe
pieþe reglementate, Intermediarul neasumâdu-ºi nici o responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului Clientului.
Art. 4- Decontarea sumelor în numerar ºi transferul valorilor mobiliare aferente tranzacþiilor dispuse în baza prezentului contract vor fi efectuate de cãtre
Intermediar prin sistemul Depozitarului în termen de 2 zile lucrãtoare de la data tranzacþiei (T+2), cu excepþia situaþiilor speciale în care decontarea este
suspendatã ca urmare a deciziei autoritãþilor ce reglementeazã piaþa de capital.
Art. 5- (1) La solicitarea expresã a Clientului, Intermediarul poate facilita exercitarea unora dintre drepturile conferite de calitatea de deþinãtor de valori
mobiliare în numele acestuia.
(2) Intermediarul este exonerat de orice rãspundere în ceea ce priveºte finalitatea operaþiunilor de exercitare a drepturilor Clientului, responsabilitatea în
ceea ce priveºte rezultatul urmãrit revenind în sarcina Clientului ºi a emitentului, în mãsura în care Intermediarul a acþionat cu bunã credinþã ºi a îndeplinit
toate formalitãþile necesare, aºa cum acestea au fost comunicate ºi publicate de cãtre emitent.
Art. 6- În situaþia în care Clientul sau Intermediarul denunþã Contractul, Clientul va fi obligat ca în termen de 3 zile lucrãtoare de la data notificãrii sã îºi
lichideze sau transfere toate valorile mobiliare din portofoliu. În caz contrar, la sfârºitul celor 3 zile, Intermediarul îºi rezervã dreptul de a le transfera,
Clientului fiindu-i interzis sã lanseze noi ordine în contul sãu operat de Intermediar.
IV. DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE CLIENTULUI
Art. 7- (1) Înaintea iniþierii oricãror ordine de cumpãrare de valori mobiliare, Clientul este obligat sã aibã disponibilul de numerar în contul deschis la
Intermediar, incluzând contravaloarea respectivelor valori mobiliare ºi toate cheltuielile aferente (comisioane, taxe etc.).
(2) – Anterior lansãrii oricãrui ordin de vânzare de valori mobiliare, Clientul trebuie sã aibã în contul sãu de tranzacþionare deschis la Intermediar respectivele
valori mobiliare disponibile pentru tranzacþii.
Art. 8- Clientul va fi singurul rãspunzãtor pentru iniþierea unor ordine de vânzare cu privire la valori mobiliare care nu sunt proprietatea sa sau de care nu
poate dispune, total sau în parte.
Art. 9- Clientul va rãspunde faþã de Intermediar ºi/sau terþii dobânditori pentru orice evicþiune intervenitã cu privire la valorile mobiliare vândute de
Intermediar în numele Clientului.
Art. 10- (1) La cererea Clientului, Intermediarul poate sã transfere de la Depozitar valorile mobiliare dobândite anterior de acesta.
(2) Odatã cu lansarea acestei solicitãri, Clientul este obligat sã transmitã Intermediarului cererea de transfer a valorilor mobiliare ºi/sau declaraþia de preþ
mediu, dovada modalitãþii de dobândire, data ºi preþul de achiziþie, extrasul de portofoliu (în cazul în care tranzacþiile au avut loc printr-un alt Intermediar),
extrasul de cont de la Depozitar sau de la instituþia la care valorile mobiliare se aflã în custodie, dovada subscrierii în cazul valorilor mobiliare subscrise,
precum ºi alte documente justificative sau formulare conform reglementãrilor în vigoare.
(3) Ca excepþie, Intermediarul poate transfera valorile mobilare ale Clientului de la Depozitar doar în baza cererii de transfer ºi/sau declaraþiei de preþ mediu
pe proprie rãspundere, lipsa celorlalte documente doveditoare ale dobândirii nefiind în nici un caz culpa Intermediarului.
(4) Documentele doveditoare ale dobândirii valorilor mobiliare nu mai sunt necesare în cazul în care provin din subscrieri prin Intermediar sau achiziþionate
anterior prin acesta, ori au fost primite cu titlu gratuit corespunzãtor deþinerilor din portofoliul existent la Intermediar.
Art. 11- (1) Transferul valorilor mobiliare din contul deschis la Intermediar cãtre Depozitar, se face la cererea expresã a Clientului, în mãsura în care aceastã
operaþiune este permisã de instituþiile pieþei, iar Clientul nu are obligaþii restante faþã de Intermediar.
(2) În cazul în care respectivele valori mobiliare au fost dobândite prin Intermediar, acesta va elibera ulterior transferului un extras de portofoliu.
(3) Prin excepþie, Intermediarul poate iniþia transferul valorilor mobiliare cãtre Depozitar.
Art. 12- (1) Clientul cunoaºte cã valorile mobiliare care fac obiectul acestui Contract sunt emise prin înscriere exclusivã în cont ºi nu pot fi tranzacþionate
decât prin procedurile specifice acestei forme.
(2) Clientul se angajeazã sã nu solicite eliberarea nici unei valori mobiliare în formã fizicã.
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V. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ
Art. 13- Intermediarul nu este rãspunzãtor în faþa Clientului pentru valorile mobiliare deþinute de cãtre Client în nume propriu la Depozitarul Central.
Art. 14–(1) Intermediarul nu îºi asumã responsabilitatea exercitãrii de cãtre Client a drepturilor ce îi revin acestuia în calitate de deþinãtor de valori
mobiliare, cum ar fi dreptul la informare, dreptul de participare la AGA, dreptul de vot, încasarea dividendelor, cuponului sau principalului ºi a altor drepturi
financiare, exercitarea dreptului de a subscrie preferenþial în cadrul majorãrilor de capital social, dreptul la acþiuni gratuite, fãrã ca aceastã enumerare sã fie
limitativã.
(2) Prin excepþie de la aliniatul precedent, pentru clienþii ce au valorile mobiliare depuse în contul global deschis de Intermediar la Depozitar, toate
drepturile cuvenite acestora vor fi iniþial colectate de cãtre Intermediar, ce are obligaþia repartizãrii ulterioare a acestora cãtre clienþii îndreptãþiþi,
corespunzãtor deþinerilor individuale, aºa cum sunt acestea evidenþiate la Intermediar.
(3) Toate celelalte evenimente corporative pentru emitenþii ale cãror valori mobiliare vor fi evidenþiate în acest cont global se vor desfãºura conform
procedurilor stabilite de cãtre emitent.

CLIENT,
Numele ºi prenumele/Denumirea persoanei juridice :
___________________________________________
Semnãtura

INTERMEDIAR,
Control intern

Conducerea societãþii

_________________

____________________

_______________________
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