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Emisyjny System Transakcyjny jest odpowiednikiem internetowego rachunku bankowego, za 

pomocą którego przedsiębiorca może zarządzad swoimi płatnościami. Rachunek ten, podobnie jak 

w banku, umiejscowiony jest na Platformie Elektronicznej Rynku Obligacji. Platforma oprócz 

serwisu transakcyjnego (Emisyjny System Transakcyjny), dla każdego z użytkowników, dysponuje 

serwisem informacyjnym, będącym źródłem podstawowej informacji o systemie i miejscem 

nawiązania interaktywnego kontaktu przez przyszłych użytkowników. Każdy użytkownik po 

zdefiniowaniu jego roli (emitent lub inwestor nabywca) zostaje wyposażony w określonym trybie  

w Elektroniczne Urządzenie Dostępowe, za pomocą którego automatycznie loguje się do systemu 

transakcyjnego EST, korzystając z szyfrowanej transmisji danych, mogąc monitorowad swój stan 

posiadania w prowadzonej Książce obligacji. Korzystając z udostępnionych mu narzędzi może 

inicjowad działania wobec oferowanych mu lub posiadanych papierów dłużnych (obligacji). Decyzje 

inwestycyjne dotyczące nabywania poszczególnych obligacji inwestor nabywca podejmuje, na 

podstawie Informacji ofertowych publikowanych dla każdej obsługiwanej przez system emisji, dla 

kolejnych tygodni roku, mając dostęp do tych ofert dla jakich uzyskał uprawnienia. Każde działanie 

zostaje odnotowane w systemie, uruchamiając edycję niezbędnych dokumentów procedurowych  

w zależności od charakteru podjętej przez użytkownika aktywności. Serwis wyposażony jest 

w moduł poczty elektronicznej do obsługiwania bezpośrednio ze strony internetowej serwisu 

transakcyjnego (EST), służący do wymiany informacji a także przekazywania dokumentacji 

procedurowej z zachowaniem poufności odpowiadającej wymogom kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

Każdy z uczestników będący inwestorem nabywcą może mied dostęp do dowolnej ilości emisji, 

wobec których wykazał zainteresowanie poprzez uzyskanie kolejnych uprawnieo do wyczerpania 

limitu udostępnianych uprawnieo u każdego z emitentów z osobna. 



Emisyjny System Transakcyjny  
Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy  
© Zakład Ekspertyz Gospodarczych 2008 

3 

 

I. Instytucja finansowa animatorem lokalnego rynku kapitałowego 

 

Uwarunkowania dla wdrożeo wspierających lokalny rynek kapitałowy 

Zjawiska kryzysowe w gospodarce budząc nieufnośd utrudniają przedsiębiorcom dostęp do 

zewnętrznego finansowania, pogarszając przepływy finansowe, utrudniając plany inwestycyjny 

i ograniczając zakres bieżącej aktywności. Zachwianie płynności to pogorszenie kondycji finansowej 

przekładającej się bezpośrednio na zdolności pozyskania finansowania zewnętrznego (głównie 

kredytowego). 

Zjawiska kryzysowe wywołują spadek zaufania, który jest widoczny również wewnątrz systemu 

bankowego, powodując wyostrzenie procedur a te wprost przekładają się na ograniczenie lub wręcz 

blokadę dostępu do pieniądza. Dostęp do finansowania zewnętrznego jest kluczem dla rozwoju 

gospodarczego, szczególnie ważny wobec pojawiających się symptomów zjawisk kryzysowych.  

 

 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji posługując się Emisyjnym Systemem Transakcyjnym 

działającym w obszarze Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego, stanowi ofertę pozyskania 

finansowania poprzez emisje obligacji podmiotu znanego w kręgu potencjalnych inwestorów, do 

których ona może byd skierowana. Ograniczenie ustawowe ilości odbiorców oferty emisyjnej nie 

pozwala jej trafiad poza horyzont otaczający środowisko gospodarcze znane inwestorowi lub 

instytucji udzielającej wsparcia tym transakcjom. 

 

Schemat 1. Porównanie przepływów depozytowo kredytowych pomiędzy wkładcami lokat 
a kredytobiorcami w obrocie bankowym z przepływami pomiędzy emitentami a inwestorami 
nabywcami w obrocie Emisyjnego Systemu Transakcyjnego PERO. Pełna anonimowośd w relacjach 
pomiędzy kredytobiorcą a wkładcą lokaty powodująca ograniczenie dostępu do kredytów ze względu 
na wzmożoną ostrożnośd banku w porównaniu z transparentnością relacji pomiędzy emitentem 
a inwestorem/nabywcą budującej zaufanie i jawnośd. 

BANK 
Wkładca  

lokaty 
Kredytobiorca 

Inwestor 

Nabywca 
Emitent EST PERO 
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Szanse przetrwania zjawisk kryzysowych a nawet zwiększenia dynamiki obrotów mają te 

przedsiębiorstwa, które znajdą alternatywne wobec kredytowych źródła finansowania. Jeżeli taką 

możliwośd posiada większa grupa podmiotów gospodarczych wówczas odpornośd na zjawiska 

kryzysowe jest mocniejsza na rynku, na którym te podmioty działają.  

Kolejnym atutem jest niewątpliwa przewaga rynku budowanego w oparciu o papiery dłużne, których 

parametry wynikają z podatnej na wiarygodną weryfikację kalkulacji biznesowej. 

Znajdowanie przez poszczególne przedsiębiorstwa form finansowania pozakredytowego jest trudne 

gdyż wiąże się ze znacznymi nakładami organizacyjnymi i kosztami finansowymi. 

Każdy indywidualny projekt musi zostad odrębnie sfinansowany przy znacznym udziale kosztów 

stałych w kosztach całkowitych pozyskania tego finansowania, co ma miejsce chodby przy emisji 

własnych obligacji korporacyjnych.  

Alternatywne finansowanie pozakredytowe wsparte oprzyrządowaniem narzędziowym platformy 

czyni Fundusz wiodącą instytucją finansową w regionie wspierającą lokalną przedsiębiorczośd. 

 

Oprzyrządowanie informatyczne wspierające lokalny rynek kapitałowy 

 

Struktura i przeznaczenie zastosowanych rozwiązao narzędziowych pozwalają instytucji finansowej 

pełnid rolę animatora lokalnego rynku kapitałowego w rekomendowanym rozwiązaniu określanym 

jako Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy (LIRK). Struktura rekomendowanych rozwiązao pozwoli 

Instytucji Finansowej pełnid rolę animatora zarówno wobec emitentów obsługiwanych przez system, 

jak też i wobec wykreowanego rynku działając na rzecz podtrzymania płynności obrotu 

instrumentami (obligacjami) plasowanymi na LIRK. Do tego celu służy Elektroniczny System 

Transakcyjny (EST) będący wyodrębnionym i dedykowanym animatorowi LIRK w pełni funkcjonalnym 

narzędziem Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji (PERO) z poziomu której Zakład Ekspertyz 

Gospodarczych będzie świadczył kompleksowe usługi serwisowe (których zakres podlegad będzie 

bieżącej modyfikacji), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zarządzanego przez animatora 

LIRK Emisyjnego Systemu Transakcyjnego. Wzajemne relacje pomiędzy podmiotem serwisującym 

z poziomu PERO a animatorem LIRK będącym licencjonowanym użytkownikiem EST są elastyczne 

i mogą byd zdefiniowane w zależności od potrzeb dostosowując je do aktualnych uwarunkowao 

w każdej fazie rozwoju i kształtowania się Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego 

zarządzanego przez Instytucję finansową z poziomu narzędziowego wynikającego posługiwaniem się 

Emisyjnym Systemem Transakcyjnym. 

 

L I R K 

PERO 

EST 

EST 

EST 

EST 
Instytucja finansowa 

Emitent Emitent 

Emitent 

Nabywca 99 

Nabywca ... 

Nabywca 1 

Nabywca 99 

Nabywca ... 

Nabywca 1 

Nabywca 99 

Nabywca ... 

Nabywca 1 
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Znaczenie wdrożeo dla misji Instytucji finansowej 

 

Rozwiązanie proponowane animatorowi LIRK poprzez narzędzia systemowe oparte na 

zunifikowanych procedurach pozwalają sprowadzid do minimalnego poziomu koszt pozyskania 

pieniądza. Ma to szczególne znaczenie dla obsługiwanych niskich wolumenów emisji, na które 

występuje największe zapotrzebowanie wśród MiSP, gdzie określony poziom kosztów stałych czynił 

by nieopłacalną niewysoką emisję.  

Alternatywnośd a jednocześnie zbieżnośd z celami inicjatyw pożyczkowych uruchamianych w formie 

pożyczek społecznościowych adresowanych do osób fizycznych i operujących na niskim wolumenie 

transakcji, wskazuje celowośd zastosowania podobnych rozwiązao dedykowanych przedsiębiorcom 

będących kapitałową formą tych systemów pożyczkowych. 

 

Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji udostępniając Emisyjny System Transakcyjny dla potrzeb 

Instytucji finansowej, dzięki któremu Instytucja ta będzie mogła zaoferowad zainteresowanym 

uczestnikom rynku Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy – z jednej strony inwestorom, a z drugiej 

podmiotom poszukującym źródeł finansowania dostępniejszych niż kredyt bankowy.  EST PERO daje 

Instytucji finansowej możliwośd aktywnego uczestnictwa jako animator rynku kapitałowego, 

umożliwiającego zarówno inwestorom jak i emitentom uzyskanie wyższych od przeciętnych korzyści.  

 

Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy poprzez EST PERO: 

– umożliwia podmiotom gospodarczym (firmom i instytucjom) pozyskiwanie krótkoterminowego 

finansowania (w perspektywie 360. dniowej) na warunkach korzystniejszych od kredytów i pożyczek, 

– obsługuje grupę uczestników (emitentów i inwestorów/nabywców) posiadających utrwalone 

relacje gospodarcze, rozpoznany stopieo ryzyka wynikający z wzajemnej współpracy, 

– pozwala na dopasowanie przepływów finansowych do bieżących potrzeb uczestników transakcji. 

Interaktywnym dostępem do inicjowania i monitorowania transakcji, 

– tworzy dla uczestników zdefiniowany i rozpoznawalny obszar wzajemnych relacji inwestorskich, 

niepubliczny lokalny rynek kapitałowy 

Ujęcie funkcjonowania Platformy w ramy działania Instytucji finansowej pozwala stworzyd atrakcyjną 

ofertę dla środowisk gospodarczych firm i instytucji działających w wielu branżach przemysłu, handlu 

i usług na terenie województwa śląskiego. Tym samym Instytucja finansowa stając się animatorem 

Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego daje tym środowiskom skuteczne narzędzie do 

utrzymania, a w wielu przypadkach także znaczącej poprawy dynamiki działalności gospodarczej, 

uodparniając ją na symptomy ewentualnych zjawisk kryzysowych, których nadejścia nie można 

zlekceważyd. 

 

Instytucja finansowa korzystając z uprawnieo operatora Platformy może tworzyd (kreowad) grupy 

podmiotów funkcjonujące w relacjach inwestorskich w obszarze zdefiniowanych Emisyjnych 

Systemów Transakcyjnych na Lokalnym Internetowym Rynku Kapitałowym. 
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Użytkowanie Emisyjnego Systemu Transakcyjnego poza poszerzeniem skali aktywności Instytucji 

finansowej wobec środowisk gospodarczych województwa ma również znaczenie komercyjne 

pozwalając jej osiągad przychody z zaangażowania kapitałowego (zarówno bezpośrednio jak i 

pośrednio z obsługi submisji angażując środki własne lub z reinwestycji w wyniku pozyskania środków 

zewnętrznych na ten cel).  

 

Rozwiązania narzędziowe wobec praktyk funkcjonowania Instytucji finansowej 

 

Oprzyrządowanie narzędziowe Platformy otwiera możliwości wielowariantowych form emisji 

papierów dłużnych (względem rodzaju, sposobu oprocentowania, okresu zapadalności), umożliwiając 

dostosowanie ich do potrzeb emitentów równocześnie poszerzając zakres oferty adresowanej do 

inwestorów nabywców. Rekomendowane są emisje krótkoterminowych (360 dni) obligacji 

dyskontowych (zero kuponowych), które dla potrzeb średniookresowego finansowania mogą byd 

łączone w kilkuletnie programy emisyjne (trzy, pięcio lub siedmioletnie). 

Zbudowanie Platformy wyposażonej w uniwersalne narzędzia pozwala każdemu uczestnikowi na 

korzystanie z jej funkcji bez ponoszenia nieproporcjonalnie dużych wydatków, jakie byłyby nie do 

uniknięcia przy wprowadzaniu takich rozwiązao odrębnie dla każdego projektu.  

Oprócz obniżenia poziomu kosztów pozyskania finansowania (od inicjujących działania po 

monitorowanie obsługi transakcji - ze szczególnym uwzględnieniem emitentów), poprzez ustawowe 

ograniczenie ilości uczestników, pozwala na budowę relacji pomiędzy aktywnymi uczestnikami 

takiego finansowania wśród podmiotów mających rozpoznane relacje między sobą w wyniku 

prowadzonej dotychczasowej współpracy gospodarczej.  

 

Emisyjny System Transakcyjny w zależności od bieżących potrzeb i uznawanych za celowe sposobów 

ich zaspokajania wykorzystuje w swoim działaniu umiejscowioną na wyodrębnionej domenie 

internetowej Platformę Elektroniczną Rynku Obligacji.  Wobec Lokalnego Internetowego Rynku 

Kapitałowego jest również narzędziem przekazu dowolnej informacji dla dużej grupy firm, a także 

poprzez wykorzystanie możliwości serwisu informacyjnego PERO, umożliwiając adresowanie tych 

komunikatów do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zdefiniowanych grup 

odbiorców, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem na LIRK (Lokalny Internetowy Rynek 

Kapitałowy). Rozwiązanie takie staje się naturalnym nośnikiem informacji i dowolnego przekazu jaki 

Instytucja finansowa chciałby zaadresowad do środowiska gospodarczego.  

 

Platforma stwarza przedsiębiorcom różnorodne możliwości prowadzenia aktywnej polityki 

finansowej, bieżącego zarządzania nadwyżkami finansowymi w tym krótkoterminowego 

pozyskiwania środków dla poprawy płynności finansowej, tworząc możliwości wzajemnego 

rozliczania również z podmiotami powiązanymi.  

Szczególna przydatnośd mechanizmów transakcyjnych poprzez EST PERO uwidacznia się 

w rozliczeniach wspólnych przedsięwzięd między uczestnikami konsorcjów. Podobnie z tego 

rozwiązania mogą również korzystad podmioty o powiązaniach kapitałowych. 

 

Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji udostępnia podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym 

możliwośd interaktywnego zarządzania nadwyżkami finansowymi w sposób korzystniejszy od 
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depozytów i lokat bankowych – stanowiąc alternatywny system do cash – pooling’u (niedostępnego 

dla wszystkich podmiotów).  

Użytkowanie Emisyjnego Systemu Transakcyjnego w obszarze Platformy przez Instytucję finansową 

umożliwia organizowanie form finansowania wspierających określone segmenty/grupy/branże 

małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z polityką i misją Instytucji Finansowej. 

Instytucja finansowa może, będąc animatorem LIRK pełnid funkcje agenta płynnościowego, 

rekomendowad udostępnienie oferty emisyjnej także dla osób fizycznych, nie posiadających pełnego 

rozeznania w otoczeniu gospodarczym emitentów, umożliwiając im korzystniejsze od depozytu 

ulokowanie gotówki. Instytucja Finansowa jako animator Lokalnego Internetowego Rynku 

Kapitałowego z jednej strony ma do dyspozycji narzędzie do alokacji kapitałów własnych z drugiej zaś 

do realizacji swojej misji wobec środowiska gospodarczego.  

Angażując prywatne oszczędności i kierując je do poszczególnych emitentów Instytucja finansowa ma 

aktywny udział w organizacji finansowania dla środowisk gospodarczych regionu. 

 

 

II. Możliwości i sposób posługiwania się rozwiązaniami dostępnymi poprzez PERO  

 

Emisyjny System Transakcyjny jest odpowiednikiem internetowego rachunku bankowego, za pomocą 

którego przedsiębiorca może zarządzad swoimi płatnościami. Rachunek ten, podobnie jak w banku, 

umiejscowiony jest na Platformie Elektronicznej Rynku Obligacji. Platforma oprócz serwisu 

transakcyjnego (Emisyjny System Transakcyjny), dla każdego z użytkowników, dysponuje serwisem 

informacyjnym, będącym źródłem podstawowej informacji o systemie i miejscem nawiązania 

interaktywnego kontaktu przez przyszłych użytkowników. Każdy użytkownik po zdefiniowaniu jego 

roli (emitent lub inwestor nabywca) zostaje wyposażony w określonym trybie w Elektroniczne 

Urządzenie Dostępowe, za pomocą którego automatycznie loguje się do systemu transakcyjnego EST, 

korzystając z szyfrowanej transmisji danych, mogąc monitorowad swój stan posiadania  

w prowadzonej Książce obligacji. Korzystając z udostępnionych mu narzędzi może inicjowad działania 

wobec oferowanych mu lub posiadanych papierów dłużnych (obligacji). Decyzje inwestycyjne 

dotyczące nabywania poszczególnych obligacji inwestor nabywca podejmuje, na podstawie 

Informacji ofertowych publikowanych dla każdej obsługiwanej przez system emisji, dla kolejnych 

tygodni roku, mając dostęp do tych ofert dla jakich uzyskał uprawnienia. Każde działanie zostaje 

odnotowane w systemie, uruchamiając edycję niezbędnych dokumentów procedurowych  

w zależności od charakteru podjętej przez użytkownika aktywności. Serwis wyposażony jest w moduł 

poczty elektronicznej do obsługiwania bezpośrednio ze strony internetowej serwisu transakcyjnego 

(EST), służący do wymiany informacji a także przekazywania dokumentacji procedurowej  

z zachowaniem poufności odpowiadającej wymogom kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Każdy z uczestników będący inwestorem nabywcą może mied dostęp do dowolnej ilości emisji, 

wobec których wykazał zainteresowanie poprzez uzyskanie kolejnych uprawnieo do wyczerpania 

limitu udostępnianych uprawnieo u każdego z emitentów z osobna. 
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Założenia funkcjonalne obsługi obrotu dłużnymi papierami wartościowymi 

 

Autonomicznośd tego rozwiązania, pozwala dziś zaoferowad instytucjom finansowym dynamiczne 

formy zatrudnienia kapitału, poprzez umożliwienie inwestowania i reinwestowania w wartościowe 

papiery dłużne (obligacje), jakich nie są w stanie wdrożyd bez ponoszenia nieproporcjonalnie 

wysokich nakładów na uruchamianie systemów obsługi wtórnego rynku dla dłużnych papierów 

wartościowych.  

Wykorzystanie rozwiązao bankowości internetowej opartej na wdrożonych systemach 

interaktywnego zarządzania kontem klienckim w największych bankach komercyjnych (w przypadku 

omawianych rozwiązao jest to ING Bank Śląski SA) pozwala podmiotowi (Zakład Ekspertyz 

Gospodarczych spółka z o. o.) dysponującemu wyspecjalizowanym oprogramowaniem, na 

uruchamianie i obsługę dedykowanych im wyodrębnionych modułów Platformy. Moduły są zdolne 

współpracowad z ogólno dostępnymi aplikacjami dla uruchamianych rachunków bankowych 

dowolnej grupie emitentów krótkoterminowych papierów dłużnych, które mogą zostad zaoferowane 

w trybie submisji inwestycyjnej lub usługowej wspomnianym wyżej instytucjom finansowym. Proces 

ten przebiega bez angażowania się przez subemitentów (inwestycyjnych a szczególnie usługowych) 

na ponoszenie nakładów tworzących informatyczny obszar obsługi obrotu wtórnego dłużnych 

papierów wartościowych dla wyodrębnionego kręgu inwestorskiego – w przypadku proponowanych 

rozwiązao: Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego. 

Autorskie rozwiązania odwołują się do najwyższych standardów bezpieczeostwa, zarówno w doborze 

metodologii akceptacji zdolności emisyjnej potencjalnego Emitenta (określanie poziomu ryzyka 

narzędziami ratingowymi) jak i procedur obsługi czynności emisyjnych od ich przygotowania poprzez 

realizacje, plasowanie oraz monitorowanie po koocowe rozliczenia, wyposażając je w funkcjonalności 

wzorowane na zasadach obowiązujących dla emisji Skarbowych papierów wartościowych (obligacje 

SP), po zapewnienie pełnego bezpieczeostwa informatycznego, łącznie z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub adekwatnego mu systemu zabezpieczania poufności 

transmisji danych elektronicznym podpisem prywatnym dla stron nie posługującym się podpisem 

kwalifikowanym. Wprowadzenie przepisami prawa, elektronicznego podpisu zaawansowanego 

umożliwi wykorzystanie do uwierzytelnieo dokumentów wystawianych między stronami, urządzenia 

dostępowego EUD PQI, które zostanie wyposażone w oprogramowanie wymagane do takich 

uwierzytelnieo.  

Wszystkie elementy wdrożenia oparte są na otwartej architekturze pozwalające, bez naruszania ich 

jakości, dostosowywad proponowane rozwiązania do potrzeb zarówno emitentów a w szczególności 

instytucji finansowych występujących w roli subemitenta inwestycyjnego (przy nabywaniu papierów 

dłużnych do własnego portfela w obrocie pierwotnym) lub subemitenta usługowego (nabywającego 

obligacje w celu ich dalszej odsprzedaży) uwzględniając instytucjonalne uwarunkowania w jakich 

funkcjonują. 
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Elektroniczny System Transakcyjny PERO dla Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego 

 

Wykorzystanie przez instytucje finansowe narzędzi tworzących Elektroniczny System Transakcyjny dla 

utworzenia (wyodrębnienia) modułu platformy dla zbudowania struktury obsługującej wtórny obrót 

papierami (wartościowymi) dłużnymi (obligacjami): będący Lokalnym Internetowym Rynkiem 

Kapitałowym: 

 umożliwia bezkosztowe wejście w obszar działao rezerwowany dotychczas dla bankowości 

inwestycyjnej; 

 pozwala na dywersyfikację form zatrudnienia pieniądza (głownie w subemisji inwestycyjnej); 

 pozwala na uzupełnienie (w przypadku submisji usługowej) poziomu pozyskiwanego z rynku 

pieniężnego pieniądza (w formach lokacyjnych lub depozytowych) zapobiegając odpływowi 

klientów (lokacyjnych) do konkurencji oferującej wyższe oprocentowanie lokat (i depozytów) 

dysponujących znacznymi środkami na agresywną promocje i reklamę swoich usług 

(wykorzystanie kosztownego medium zapewniającego skutecznośd przekazu – telewizja). 

 

Budowa platformy obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi dla rynku lokalnego 

 

Budowa platformy obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi w obrocie (opartym na 

standardach i regulacjach stosowanym przez Ministerstwo Finansów dla obligacji skarbowych) na 

pozagiełdowym lokalnym rynku niepublicznym oparta jest na technologiach informatycznych 

właściwych dla bankowości internetowej, umożliwiając kreację Lokalnego Internetowego Rynku 

Kapitałowego. 

 

Wszystkie normy i zasady procedurowe odwzorowane zostały na stosowanych rozwiązaniach 

uregulowanych obowiązującym ustawodawstwem ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), Ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 wraz z późn. zm.) a także 

Rozporządzeo Ministra Finansów dotyczących emisji i obrotu obligacjami w tym zakresie jaki wytycza 

standardy i normy dla rynku pieniężnego, będące punktem odniesienia dla wdrażanych rozwiązao.  

Stosowane w obrocie PERO standardy odnośnie obowiązków informacyjnych wykraczają poza 

wymogi ustawowe udostępniając zainteresowanym stronom rzetelna i pełną informację niezbędną 

do podjęcia decyzji inwestycyjnych. 

Przejęcie funkcji operatora EST PERO w oparciu o kompleksową obsługę potrzeb emitenta (od 

organizatora po agenta płatniczego emisji) zmierza do oferowania finansowania pozakredytowego 

dla podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem MSP włączając je do działania 

w obszarze Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego. 
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Podstawowym narzędziem Platformy jest dedykowana agentowi płatniczemu aplikacja 

informatyczna (autorski program „Emitent”) gwarantująca pozyskiwanie i przetwarzanie danych 

udostępnianych z rachunku bankowego emitenta (uruchamianego wyłącznie dla operacji związanych 

z obrotem obligacjami) w systemie „on-line” gwarantującym niezaprzeczalnośd zapisów 

w prowadzonej książce obligacji. 

Wprowadzone rozwiązania adresowane są do zastosowao w oparciu o platformę informatyczną 

udostępnianą poprzez interaktywny dostęp do strony internetowej http://www.doradca.wpw.pl. 

Zasady udostępniania zasobów interaktywnych strony internetowej z zachowaniem zasad ochrony 

bezpieczeostwa danych i ich poufności opracowane są w formie załącznika do „Regulaminu 

korzystania z elektronicznych kanałów dostępu dla Użytkowników Platformy Elektronicznej Rynku 

Obligacji”. 

 

Platforma elektroniczna rynku obligacji 

 

Platforma elektroniczna rynku obligacji może docelowo obsługiwad transakcje w krótkoterminowe 

papiery dłużne na lokalnym rynku niepublicznym – Lokalnym Internetowym Rynku Kapitałowym, 

emitentów, dla których Instytucja finansowa udostępni Emisyjny System Transakcyjny z możliwością 

pełnienia dla tych emitentów funkcji organizatora emisji oraz agenta płatniczego lub zlecając te 

zadania serwisantowi PERO, którym jest Zakład Ekspertyz Gospodarczych (by łącząc te funkcje 

występował wobec emitentów jako agent emisyjny). 

Za pośrednictwem PERO obsługiwane będą również emisje kpd kierowane na pozagiełdowy rynek 

publiczny – CeTO, dla których to emisji Platforma będzie spełniała funkcje informacyjne.  

Obsługa transakcji na rynku niepublicznym wymaga przestrzegania ustawowych reżimów, 

dopuszczających wykluczenie obrotu instrumentami dłużnymi z rynku publicznego. Dla tego 

segmentu ustanowiono szereg procedur gwarantujących nie przekraczanie obowiązujących regulacji, 

szczególnie w zakresie ofertowania nabycia instrumentów dłużnych określonej liczbie inwestorów 

(nie przekraczając liczby 99.)  

 

Platforma udostępnia ogólne informacje o obsługiwanych modelach emisyjnych i towarzyszących im 

procedurach umożliwiając zainteresowanym podmiotom i osobom fizycznym zapisywanie się na listy 

subskrypcyjne w poszczególnych segmentach inwestycyjnych. Deklaracja zainteresowania 

nabywaniem krótkoterminowych papierów dłużnych obsługiwanych przez PERO skutkuje wpisem na 

listę zdefiniowanych nabywców, którym będą składane oferty potencjalnych emitentów 

z zachowaniem zasady nie przekraczania 99 ofert (zdefiniowanych nabywców) dla wyodrębnionej 

emisji kpd. Wpis na listę powinien uwzględniad zadeklarowane preferencje inwestycyjne 

potencjalnych nabywców łącznie ze zdeklarowanym poziomem zaangażowania inwestycyjnego. 
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Schemat organizacji list zdefiniowanych nabywców 

 
 

Zasady funkcjonowania organizatora emisji i agenta płatniczego 

 

1. Zadania organizatora emisji krótkoterminowych papierów dłużnych obejmują: 

a) kompleksowe opracowanie modelu finansowania poprzez emisję krótkoterminowych 

papierów dłużnych w postaci obligacji własnych podmiotu pozyskującego finansowanie; 

b) przygotowanie projektów dokumentów stanowiących o podjęciu działao emisyjnych: 

Uchwały Zarządu emitenta, Regulaminu Emisji i Ewidencjonowania Obrotu; 

c) kompleksową obsługę techniczną emisji obejmującą projekt oraz zlecenia i nadzór nad 

wykonaniem dokumentów emitowanych papierów dłużnych; 

d) przygotowanie Informacji o Emitencie i emisji będącej wiążącą prawnie ofertą nabywania 

papierów wartościowych w obrocie niepublicznym; 

e) opracowanie oferty emisyjnej stanowiącej uzupełnienie Informacji o Emitencie i emisji 

kierowanej do określonej grupy nabywców nie większej niż 99 adresatów; 

f) opracowanie i personifikacja kompletnej dokumentacji określonej w Regulaminie Emisji 

i Ewidencjonowania Obrotu; 

g) umożliwienie korzystania z platformy informatycznej poprzez dostęp emitenta a następnie 

uprawnionych posiadaczy dłużnych papierów wartościowych do interaktywnej strony 

internetowej; 

OBSZAR NABYWCY OBSZAR EMITENTA 
PERO 

www.pero.wpw.pl 

Lista potencjalnych 
inwestorów 

 

Potencjalni  
Nabywcy 

 
 
 
 
 
 

zdeklarowane 
zainteresowanie 

propozycjami  
inwestycyjnymi 

 

Emitenci 

Szczegółowa informacja  
o dostępnych emisjach 

Zdefiniowany 
Nabywca 

… 99 
 

2 

Zdefiniowany 
Nabywca 

... 
 

Zdefiniowany 
Nabywca 

... 

 

Zdefiniowany 
Nabywca 

1 … 

 
5 

 

Emitenci 

 

Emitenci 

 

Emitent 

Ogólna informacja  
o emisjach 

 
1 

 

 
4 

3 

 
Dedykowana 

oferta nabycia kpd 
wyodrębnionej  

emisji 
 

1 … 99 

2 

6 
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h) określenie zasad otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dla prowadzenia operacji 

finansowych na dłużnych papierach wartościowych w ramach obsługiwanej emisji lub 

programu; 

i) objęcie funkcji agenta płatniczego dla obsługiwanej emisji krótkoterminowych papierów 

dłużnych. 

 

2. Działania Agenta płatniczego obejmują wszelkie czynności związane z administrowaniem 

i monitorowaniem transakcji na wyodrębnionym rachunku bankowym ze szczególnym 

uwzględnieniem co następuje: 

a) współużytkowanie wyodrębnionego rachunku bankowego z dostępem on-line na zasadach 

określonych w Regulaminie użytkowania konta bankowego w trybie on-line obowiązującym 

w banku prowadzącym ten rachunek; 

b) zasady współużytkowania mogą zostad określone odrębną umową podpisywana przez 

Emitenta i Organizatora emisji lub w Regulaminie opracowanym dla emisji lub programu 

w zakresie zasad współużytkowania rachunku bankowego z dostępem on-line; 

c) współużytkowanie rachunku bankowego polega na dokonywaniu przez Agenta płatniczego 

akceptacji transakcji sporządzonej przez emitenta; 

d) uprawnienia do akceptacji transakcji zarówno przez Emitenta jak i Agenta płatniczego będą 

wykonywane zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statutach tych podmiotów, 

co znajdzie odzwierciedlenie w zapisie uprawnieo do rachunku bankowego zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w banku prowadzącym rachunek; 

e) poza uprawnieniem agenta do autoryzacji transakcji emitent udostępni dodatkowe 

uprawnienie bez prawa do autoryzacji i inicjowania transakcji dla wskazanego imiennie 

pracownika prowadzącego monitoring rachunku emisji papierów dłużnych 

i odpowiedzialnego za interaktywny dostęp do informacji na stronie internetowej 

Organizatora emisji dla uprawnionych uczestników: Emitenta i uprawnionych posiadaczy 

krótkoterminowych papierów dłużnych. 
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Funkcje i działania ze wskazaniem na odpowiadające im dokumenty przy obsłudze emisji  
przez organizatora i agenta płatniczego * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Funkcje i działania będą odpowiadały realnej strukturze licencjobiorcy EST 
 

Zasady emisji oraz ewidencjonowania obrotu obligacjami 

 

Zasady emisji i ewidencjonowania obrotu określane są regulaminem, który definiuje podstawowe 

terminy i określenia używane w dokumentacji emisyjnej i gdy mowa o: 

emitencie – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą, pełniący rolę 

emitenta w rozumieniu Art. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 

z 1995 r. Nr 83, poz. 420 wraz z późn. zm.), emitujący obligacje we własnym imieniu; 

agencie płatniczym – rozumie się przez to podmiot pośredniczący w dokumentowaniu operacji 

finansowych emisji oraz prowadzącą rejestr transakcji obligacjami, któremu emitent 

udostępnia współużytkowanie rachunku bankowego otwartego do obsługi emisji;  

zdefiniowanym nabywcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną będącą 

bezpośrednim adresatem ofert (złożonych w łącznej ilości nie większej niż 99 na zakup obligacji 

w danej emisji) uprawnioną do dokonywania zakupu i sprzedaży obligacji we własnym imieniu 

i na własny rachunek; 

 

 dokumentacja prawna 
 
Akt notarialny powołania spółki 
Umowa Spółki (tekst jednolity) 
Aktualny KRS 
REGON 
Przedmiot działalności wg PKD 
NIP 
Wysokośd kapitału zakładowego 

 

dokumentacja finansowa 
 
Sprawozdanie finansowe (bilans, 
rachunek wyników i informacja 
dodatkowa) 
Bilans na dzieo 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok emisji. 
Rachunek zysków i strat za rok 
poprzedzający rok emisji. 
Bilans na kwartał/półrocze w roku 
emisji. 
Rachunek zysków i strat na 
kwartał/półrocze w roku emisji. 

 

dokumentacja osobowa 
 

Władze spółki 
Kserokopie dokumentów tożsamości 
osób podpisujących dokumenty 
emisyjne  
Informacja o osobie/firmie 
prowadzącej księgowośd 
Karta wzorów podpisów osób 
reprezentujących spółkę 
Cele finansowania 

Informacja 
o Emitencie  

i emisji 

Dział Prawny Zarząd Dział Księgowości 

Informacja 
Ofertowa 

Informacja 
Inwestycyjna 

 

Techniczna realizacja emisji 

PERO 

analiza prawna analiza ekonomiczno-finansowa 
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posiadaczu obligacji – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną będącą w posiadaniu 

obligacji oraz mogącą wykazad swoje prawo posiadania dokumentami wydanymi przez agenta 

płatniczego; 

subemitencie usługowym – rozumie się przez to nie będącą emitentem stronę umowy 

o subemisję usługową, zdefiniowaną w oparciu o objaśnienie pojęd w Ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) w związku z Ustawą 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, 

poz. 1539); 

subemisji usługowej – rozumie się przez to umowę zawartą przez emitenta, której 

przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego, na własny rachunek, całości lub 

części obligacji danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym; 

obrocie niepublicznym – rozumie się przez to proponowanie nabycia obligacji skierowane do 

mniej niż 100 osób lub adresatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539); 

rachunku bankowym – rozumie się przez to założony do obsługi emisji rachunek bankowy 

z dostępem „on line” współadministrowanym przez emitenta i agenta płatniczego zgodnie 

z obowiązującymi w tych podmiotach zasadami reprezentacji dającymi uprawnienia do 

składania dyspozycji na tym rachunku (w trybie „on line” określonym do obsługi rachunków 

w wybranym banku); 

depozycie bankowym – rozumie się przez to depozyt wszystkich dokumentów obligacji danej 

emisji złożony przez Emitenta w banku prowadzącym jego rachunek dla emisji obligacji; 

kodzie dostępu – rozumie się przez to algorytm zabezpieczający uprawniony dostęp do strony 

internetowej agenta płatniczego przekazywany Emitentowi oraz nabywcy (uprawnionemu 

posiadaczowi) obligacji. 

 

Na przykładzie banku można zilustrowad możliwości EST PERO działającego w trybie Lokalnego 

Internetowego Rynku Kapitałowego. 

Niżej prezentowane schematy wskazują pola osiąganej rentowności w zależności od polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez bank (zdeterminowanej uwarunkowaniami rynkowymi).  

Dla prezentacji przyjęto następujące założenia: 

 wysokości proponowanego oprocentowania depozytów Klientom banków spółdzielczych 

w przedziale od 2, 6% do 3,8%; 

 wysokośd proponowanego oprocentowania kredytów Klientom banków spółdzielczych 

w przedziale 6,5% do 9,5%; 

 wysokośd proponowanego oprocentowania obligacji korporacyjnych w przedziale 7,97% do 

13,04%. 
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Schemat 1.       Schemat 2. 

schemat depozytowo kredytowy 

– dla górnego pułapu oprocentowania lokat  

i depozytów 

– dla dolnego pułapu oprocentowania lokat  

i depozytów 

 schemat depozytowo  inwestycyjny 

– dla górnego pułapu oprocentowania lokat  

i depozytów 

– dla dolnego pułapu oprocentowania lokat  

i depozytów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tak w przypadku schematu nr 1 osiągana rentownośd stanowiąca różnicę pomiędzy 

oprocentowaniem depozytów a udzielanych kredytów mieści się w przedziale 2,7% dla najwyższego 

oprocentowania depozytu i najmniejszego oprocentowania kredytu do 6,9% dla najniższego 

oprocentowania depozytów i najwyższego oprocentowania kredytów.   

  

 Z kolei schemat 2 wskazuje na możliwą do osiąganą rentownośd stanowiąca różnicę pomiędzy 

oprocentowaniem depozytów a inwestycją Banku w papiery dłużne (obligacje korporacyjne) 

mieszczącą się w przedziale 4,17% dla najwyższego oprocentowania depozytów i najmniejszego 

oprocentowania nabywanych papierów dłużnych do 10,44% dla najniższego oprocentowania 

depozytów i najwyższego oprocentowania nabywanych papierów dłużnych. 
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Schemat 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salda dla założonych granicznych wartości kosztów pozyskania pieniądza w relacjach depozyt/lokata-

kredyt (saldo kredytowe) oraz depozyt/lokata-inwestycja w kpd (saldo inwestycyjne). 

Prezentowane schematy wskazują, iż dokonując inwestycji w papiery dłużne, obligacje korporacyjne 

bank zdecydowanie zwiększa obszar swej aktywności inwestycyjnej z jednej strony z drugiej zaś 

wprowadzając nowe instrumenty finansowe w katalog swych usług (z jednoczesną poprawą 

wskaźników rentowności), staje się bardziej konkurencyjny na rynku. 

 

Organizacja emisji. Podstawowe dokumenty emisyjne (informacyjne i ofertowe) 

 

 Informacja o Emitencie i emisji – edytowany przed emisją, zawiera podstawowe informacje 

prawne i organizacyjne oraz założenia i cele emisji. 

 Oferta inwestycyjna – edytowana dla zdefiniowanego nabywcy, będącego adresatem 

oferty nabycia obligacji sporządzonej w programie Emitent, zawiera szczegółowe informacje 

o sytuacji ekonomiczno finansowej Emitenta.  

 Informacja ofertowa – dokument edytowany periodycznie, zgodnie z zasadami ustalania 

cen transakcyjnych dla określonego modelu kpd, sporządzana w programie Emitent (wyciąg 

z tabeli rentowności). 

 

W zależności od specyfiki Emitenta obligacje emitowane dla finansowania pozakredytowego celów 

inwestycyjnych lub obrotowych (bieżących) będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem lub 

przewłaszczeniem na aktywach finansowanych emisją lub niezabezpieczonymi (w rozumieniu Ustawy 

o obligacjach – z odpowiedzialnością majątkiem emitenta za spełnienie świadczenia obligacyjnego). 
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Szczegóły techniczne emisji 

 

Druki obligacji spełniają wymogi techniczne, określone dla papierów wartościowych normą Good 

Delivery Standards giełdy londyoskiej i zawierają oznaczenie Wydawnictwa Papierów Wartościowych 

w tle litograficznym z barwnym przejściem irysowym, mikrodruku oraz hologramie. 

Obligacje otrzymują serię dwuliterową (gdzie pierwsza litera jest zwykle oznaczeniem Programu 

a druga litera stanowi oznaczenie kolejnej emisji w tym Programie (np. AB oznacza drugą emisję 

obligacji w pierwszym Programie emisyjnym Emitenta). 

Obligacje o określonym nominale w złotych oznaczone będą kolejnymi numerami od 0000001 gdzie 

w pierwszych czterech cyfrach zapisany jest nominał w tysiącach złotych a w trzech kolejnych numery 

jednostkowe kolejno dla każdego egzemplarza obligacji z wolumenu o określonym nominale 

w złotych (np. 0010015 oznacza piętnastą obligację o nominale 10 000 złotych). 

Wszystkie wyemitowane blankiety obligacji określonych nominałów zostają złożone w depozycie 

bankowym za świadectwem depozytowym w banku prowadzącym rachunek emitenta dla obligacji. 

 

Zabezpieczenia poddruku obligacji 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tło litograficzne wielobarwne, 
 z płynnym przejściem kolorów 

Obszar poddruku  
świecący w świetle UV 

Wzór giloszowy 

w formie rozety Druk stalorytowy 
(intaglio) 

Obszar o zmiennej liniaturze, 
zabezpieczający przed 
skanowaniem 

Latent image (ukryty obraz – 
efekt kątowy) 

Hologram 
wielopłaszczyznowy) 

Mikrodruk 

Nadruk srebrem metalicznym, 
zabezpieczający przed kopiowaniem 
optycznym i optoelektronicznym 

Włókna niewidoczne w strukturze papieru, 
świecące kolorowo w świetle UV 

Papier z wielotonalnym 
znakiem wodnym 
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Procedury transakcyjne w obrocie obligacjami (oferowania nabycia, odkup i wykup) 

 

Obejmowanie obligacji przez uczestnika rynku (uprawnionego nabywcę – użytkownika EST PERO) 

może następowad w drodze: 

1) imiennie adresowanych przez emitenta lub subemitenta usługowego ofert sprzedaży na 

warunkach indywidualnie negocjowanych z uczestnikami rynku, 

2) umowy o subemisję usługową. 

 

Uczestnicy obrotu obligacjami (emitent, inwestor, agent płatniczy) zarówno w obrocie pierwotnym 

jak i wtórnym dokonują wzajemnych powiadomieo w trybie określonym regulaminem emisji 

i ewidencji obligacji w oparciu o ujednolicone wzory dokumentów transakcyjnych, które dla 

użytkowników EST PERO dostępne są w serwisie transakcyjnym (https://pero.wpw.pl). 

 

Wzory dokumentów obowiązujących w obrocie obligacjami stanowią załączniki do Regulaminu Emisji 

i Ewidencjonowania Obrotu Obligacjami na Okaziciela (Emitenta) na lokalnym rynku pieniężnym 

papierów wartościowych w obrocie niepublicznym”:  

1) oferta nabycia      

2) zlecenie nabycia  

3) potwierdzenie nabycia  

4) wezwanie do odkupu  

5) akceptacja odkupu  

6) potwierdzenie odkupu  

 

Stosowanie wymienionych dokumentów ciąży na wszystkich uczestnikach obrotu (uprawnionych 

posiadaczach obligacji) nie wykluczając emitenta.  

Uprawnionemu posiadaczowi obligacji agent płatniczy udostępnia informacje i dokumenty w formie 

elektronicznej poprzez umożliwienie pobrania ich z interaktywnej strony internetowej. 

 

Schematy wskazujące na poszczególne etapy wybranych funkcjonalności 

 

Cykl oferowania i sprzedaży 

 

 

 

PERO 

OBSZAR NABYWCY OBSZAR EMITENTA 

 

Emitent 
 

 

Zdefiniowany 
Nabywca 

 

 

 
1 

1 

 

EST 

OBSZAR NABYWCY OBSZAR EMITENTA 

 

Emitent 
 

 

Zdefiniowany 
Nabywca 

 

 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

PERO 
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Cykl odkupu 

 

 
 

Cykl wykupu 

 

 
 

 

Prezentacja możliwych rodzajów (typów) obligacji 

 

Przyjęto modelową standaryzację dla krótkoterminowych obligacji własnych obejmującą 

podstawowe modele emisyjne:  

Emisje mogą byd realizowane w formie obligacji zerokuponowych, z oprocentowaniem stałym lub 

oprocentowaniem zmiennym. Forma obligacji determinuje sposób ustalania przychodu inwestora 

określając sposób ustalania jej rentowności. 

Dla obligacji zerokuponowych dyskonto obligacji ustalane jest uproszczonym wzorem na cenę 

weksla na D dni przed wykupem: 

gdzie: 

C = cena weksla (obligacji) 

N = nominał weksla (obligacji) 

r = stopa rentowności 

D = liczba dni do wykupu (dzieo nabycia weksla (obligacji) nie jest liczony). 

 

EST 

OBSZAR NABYWCY 

 

OBSZAR EMITENTA 

 

 

Emitent 
 

 

Użytkownik 
EST 

 
4 

 
7 

 

EST 

OBSZAR NABYWCY 

 

OBSZAR EMITENTA 

 

 

Emitent 

 

Użytkownik 
EST 

 

 
4 

 
6 

 5 








 




360
1

rD

N
C

PERO 

PERO 



Emisyjny System Transakcyjny 
Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy  

© Zakład Ekspertyz Gospodarczych 2008 

20 

Dla obligacji o oprocentowaniu stałym cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji  

a należnośd z odsetek wypłacanych w dniu wykupu obligacji naliczana jest od wartości nominalnej 

danej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży do dnia wykupu oznaczonego jako termin płatności 

obligacji przyjmując, że jest ono równe stopie bazowej ustalanej jako średnia WIBOR 3M z pięciu dni 

roboczych poprzedzających datę emisji, powiększonej o marżę oferowaną inwestorom; wierzytelnośd 

z tytułu jednej obligacji wypłacana w dniu wykupu ustalana jest według wzoru: 

W = N × (1 + r)2 

gdzie: 

W = wartośd wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartośd nominalną oraz 

należne odsetki, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 

N = wartośd nominalna obligacji 

r = stopa procentowa w stosunku rocznym. 

 

Dla obligacji o oprocentowaniu zmiennym odsetki od obligacji naliczane są od wartości nominalnej 

dla ustalonych okresów odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego 

i są oprocentowane według stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej i marży oferowanej 

inwestorom, wypłacanych każdorazowo po upływie okresu odsetkowego określanego Uchwałą 

Zarządu Emitenta ustanawiającą emisję a stopę bazową, stopę procentową oraz wysokośd należnych 

odsetek ustala się odpowiednio według wzorów: 

 dla ustalenia stopy bazowej: 

J = 1/5 × (w1+ w2+ w3+ w4+ w5) 

gdzie: 

J = stawka bazowa stopy procentowej; 

w1, w2, w3, w4, w5 stopy WIBOR 3M z pięciu kolejnych dni roboczych, poprzedzających tydzieo w 

którym rozpoczyna się okres odsetkowy 

 dla ustalenia stopy procentowej: 

r = J + M 

gdzie: 

r = stopa procentowa dla okresu odsetkowego obligacji, 

J = stawka bazowa stopy procentowej; 

M = marża oferowana inwestorowi 

 dla ustalenia wysokości należnego oprocentowania za dany okres odsetkowy: 

gdzie: 

O= odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy, 

N= wartośd nominalna obligacji, 

r = stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym, 

D = liczba dni w danym okresie odsetkowym 

L = liczba dni w roku w którym kooczy się dany okres odsetkowy 

 

 

L

D
rNO 
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III. Prezentacja Platformy (w formacie Power Point) 
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IV. Oferta licencyjna 

 

Pakiet licencyjny Emisyjnego Systemu Transakcyjnego 

 

Pakiet licencyjny składa się z trzech podstawowych komponentów: 

 

narzędziowy – autorska aplikacja Zakładu Ekspertyz Gospodarczych „Emitent” do obsługi Emisyjnego 

Systemu Transakcyjnego z materiałami przeznaczonymi dla Operatora Emisyjnego Systemu 

Transakcyjnego PERO 

 

informacyjno instruktażowy – książki procedur wraz z regulaminami (forma elektroniczna z makietą 

wydawniczą) dla czynności wykonywanych przez: Animatora LIRK, Operatora EST PERO, Emitenta, 

Inwestora Nabywcy; folder informacyjny (wersja elektroniczna wraz z makietą wydawniczą) 

Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji. Komponent uzupełnia: jednolity system informacji promocji 

na nośnikach elektronicznych z wybranymi elementami w formie broszur i ulotek (makiety 

wydawnicze); materiałami promujące funkcje i zastosowania PERO adresowane do określonych 

środowisk gospodarczych (tworzących docelowo Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy) – 

zawierające regulaminy, instrukcje użytkowania aplikacje demonstracyjne (demo) promujące EST 

PERO jako rozwiązania zainicjowane i wdrażane przez Instytucja finansowa SA. 

 

aplikacyjny – zawierający subdomenę internetową z narzędziami kompleksowej obsługi transakcji 

poprzez serwis transakcyjny, dedykowaną dla obszaru Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego 

– GTR Emitent, GTR Inwestor, GTR Operator wraz z materiałami instruktażowymi dla aktywnych 

uczestników transakcji: Emitenta i Inwestora Nabywcy (uprawnionych użytkowników PERO). 

Uzupełnieniem pakietu będzie komplet emisyjny (100 szt.) Elektronicznych Urządzeo Dostępowych 

EUD PQI z oznaczeniem Instytucji finansowej SA jako animatora LIRK wraz z programem 

narzędziowym MMD Users. 

 

Wydanie pakietu licencyjnego obejmuje również: 

Audyt rachunkowy oraz prawny z bazą przepisów prawnych pozostających w związku z działaniami w 

obszarze LIRK na bazie PERO poprzez SET dla stanu prawnego obowiązującego na dzieo sprzedaży 

licencji. 

Przygotowanie danych i założeo struktury finansowania do wniosku o finansowanie wydatków 

licencyjnych Instytucji finansowej w ramach Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 

1. rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacji poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 

 

Zakład Ekspertyz Gospodarczych zagwarantuje bieżące serwisowanie i prowadzenie prac 

rozwojowych wobec wszystkich komponentów systemu na warunkach określonych umową 

licencyjną. 

 

Wartośd opłaty licencyjnej (bezterminowa) za użytkowanie Emisyjnego Systemu Transakcyjnego 

serwisowanego poprzez Platformę Elektroniczną Rynku Obligacji, tworzącego stosownie do potrzeb 

Instytucji finansowej Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy, którego animatorem będzie Instytucja 

finansowa ustalana jest w drodze negocjacji. 
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Prognozy zwrotu z inwestycji 

 

Elektroniczny System Transakcyjny umożliwia osiąganie dochodów kapitałowych w formie: 

bezpośredniej przy bezpośrednim uczestnictwie w inwestycji poprzez nabywanie kpd do własnego 

portfela lub pełniąc funkcje agenta płynnościowego wobec wolumenu emisyjnego obejmowanego 

inwestorskim wezwaniem do odkupu.; 

pośrednio wykorzystując możliwości reinwestowania wolumenu emisyjnego nabywanego od grupy 

emitentów klasyfikowanych wyższymi wskaźnikami wewnętrznej klasyfikacji ratingowej (private 

rating) angażując środki własne lub pozyskane na ten cel po niższym koszcie pieniądza (nie 

wykluczając reniwestycji środków pozyskanych z emisji własnej na ten cel).  

 

Bezpośrednie przychody mogą wynosid co najmniej od 11% p.a. do 15% p.a. objętego wolumenu 

emisyjnego. Przychody pośrednie powinny mieścid się w przedziale co najmniej od 2,75% p.a. do 

3,75% p.a. 

 

Harmonogram wdrożeo 

 

Tabela 3. Harmonogram działao wdrożeniowych w realizacji umowy licencyjnej Emisyjnego Systemu 

Transakcyjnego Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji. 

L.p. 
Działanie 

Termin 

1. Przyjęcie wstępnych założeo projektu finansowego 
z przygotowaniem projektu umowy 

do 3 dni od przyjęcia 
informacji ofertowej 

2. Podpisanie umowy i realizacja płatności 
przedpłaty opłaty licencyjnej wraz inwestycja w 
obligacje emisji TPE0609 seria AC 

do 7 dni od daty w 
poz. 1 

3. Opracowanie dokumentacji ofertowej 
adresowanej do uczestników rynku (LIRK) 

do 5 tygodni od daty 
w poz. 1 

4. Dostosowanie projektów podstawowych regulacji 
organizacyjno prawnych pomiędzy aktywnymi 
uczestnikami EST do wymogów Instytucji 
Finansowej 

do 2 miesięcy od daty 
w poz. 2 

5. Sporządzenie audytu prawnego i standardów 
rachunkowości dla EST obsługiwanego przez 
Instytucję finansową 

do 9 tygodni od daty 
w poz. 3 

6. Przekazanie uprawnieo licencyjnych z posiadanej 
przez Zakład Ekspertyz Gospodarczych ochrony 
patentowej 

do 2 tygodni od daty 
w poz. 5 

7. Rozliczenie całkowite opłaty licencyjnej za 
przekazany EST działający poprzez PERO  

do 2 tygodni od daty 
w poz. 6 
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 Notatki: 
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Notatki:
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