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Stimate client,
Te informam ca a intrat in vigoare Regulamentul A.S.F. nr. 6/2016 care aduce, printre altele, cateva
modificari Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, de interes
pentru dumneavoastra.
Astfel, tinand cont de modificarile legislative intervenite, contractul de credit pentru cumparari in marja
incheiat intre dvs. – in calitate de Client Debitor, si BT Capital Partners – in calitate de Intermediar
Creditor, se modifica prin completarea lui cu urmatoarele clauze:
1.

Articolul din contract referitor la “Conditiile de creditare” se completeaza cu urmatoarele

puncte:
“Garantiile initiale sunt evaluate la pretul de referinta din ziua anterioara aprobarii
creditului.”
“Instrumentele financiare achizitionate prin tranzactii in marja se vor constitui ca
marja si valoarea acestora poate fi ajustata, dupa caz, cu comisioane sau alte costuri
aferente
tranzacțiilor, respectiv
in
functie
de riscul
valutar, riscul
de
volatilitate a prețului, riscul de lichiditate a pieței.”
2.

Articolul din contract referitor la “Drepturile Intermediarului Creditor” se completeaza

cu urmatoarele puncte:
“Sa modifice cerințele de marjă pe parcursul derularii creditului, în funcție de condițiile
pieței sau în funcție de schimbarea situației față de momentul acordarii initiale a
creditului.”
“Sa ajusteze valoarea activelor constituite in contul de marja, dupa caz,
cu comisioane sau alte costuri aferente tranzacțiilor si/sau in functie de riscul
valutar, riscul de volatilitate a prețului, riscul de lichiditate a pieței.”
3. Articolul din contract referitor la “Obligatiile Intermediarului Creditor” se completeaza
cu urmatorul punct:
“Sa elibereze din garantie activele clientului, facand, daca e cazul, toate demersurile
pentru radierea mentiunilor de garantie reala mobiliara in sistemul Depozitarului
Central asupra actiunilor constituite in garantie in favoarea Intermediarului
Creditor, la data incetarii Contractului de garantie.”
4. Articolul din contract referitor la “Drepturile Clientului Debitor” se completeaza cu
urmatoarele puncte:
“Sa incaseze veniturile din dobânzi, drepturile obținute şi dividendele aferente activelor
sale constituite sub formă de marjă sau dobândite prin tranzacţii în marjă şi depuse
pentru acoperirea nivelului minim al cerințelor de marjă;”
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“Sa-si exercite oricare din drepturile sale ca actionar cu privire la instrumentele
financiare constituite sub formă de marjă sau dobândite prin tranzacţii în marjă şi
depuse pentru acoperirea nivelului minim al cerințelor de marjă;”
De asemenea, contractul de garantie incheiat intre dvs. – in calitate de Client Debitor, si BT Capital
Partners – in calitate de Intermediar Creditor, se modifica prin completarea lui cu urmatoarele clauze:
1.
Articolul din contract referitor la “Scop/Obiect/Suma garantata” se completeaza cu
urmatoarele puncte:
“Garantiile initiale sunt evaluate la pretul de referinta din ziua anterioara aprobarii
creditului. Valoarea acestora poate fi ajustata, dupa caz, cu comisioane sau alte costuri
aferente tranzacțiilor, respectiv in functie de riscul valutar, riscul de volatilitate a
prețului, riscul de lichiditate a pieței.
“Instrumentele financiare achizitionate prin tranzactii in marja in numele Clientului
Debitor se vor constitui ca marja (mai putin instrumentele financiare tranzactionate pe
un sistem alternativ de tranzactionare) si, la solicitarea Clientului Debitor, vor putea:






2.

sa fie folosite ca garantie in schimbul creditului acordat de Intermediarul
Creditor;
sa fie inlocuite cu orice alte instrumente financiare care indeplinesc conditiile
de constituire ca marja/garantie, prin suplimentarea marjei cu
instrumentele financiare care se doresc a fi aduse in garantie urmata de
transferul in contul spot al instrumentelor financiare care se doresc a fi
inlocuite, sub conditia incadrarii in limitele impuse in cazul contului de
marja;
sa fie transferate in contul spot al Clientului, sub conditia pastrarii
incadrarii in limitele impuse in cazul contului de marja
valoarea acestora poate fi ajustata, dupa caz, cu comisioane sau alte costuri
aferente tranzacțiilor, respectiv in functie de riscul valutar, riscul de
volatilitate a prețului, riscul de lichiditate a pieței.”

Articolul din contract referitor la “Durata” se completeaza cu urmatorul punct:
“La data incetarii contractului de garantie, Intermediarul Creditor va elibera din
garantie activele Clientului Debitor, facand, daca e cazul, toate demersurile pentru
radierea mentiunilor de garantie reala mobiliara in sistemul Depozitarului
Central asupra actiunilor constituite in garantie in favoarea sa.”

Fiind vorba despre modificari contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, acestea au
aplicabilitate imediata. Aceste modificari vor fi incluse intr-un act aditional la contractul de credit pentru
cumparari in marja si la contractul de garantie, care urmeaza a fi semnat de ambele parti.
Va multumim ca sunteti clientul nostru si ramanem la dispozitia dvs. pentru orice alte informatii
suplimentare.
Cu stima,
Echipa BT Capital Partners.
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