MiFID Consent Form

Формуляр за съгласие по ДПФИ

Consent to:
(1) the execution of our orders outside a regulated
market or Multilateral Trading Facility by ING

Съгласие с:
(1) изпълнение на нашите поръчки извън
регулиран пазар или Многостранна система за
търговия от ИНГ
(2) упражняване от ИНГ на собствена преценка
относно
визуалното
показване
на
нашите
неизпълнени лимитирани поръчки
(3) Общите условия на ИНГ Банк Н.В. – клон
София, приложими към договорите с клиенти за
предоставяните от Банката инвестиционни услуги и
дейности по Закона за пазарите на финансови
инструменти,
както
и
Политиката
на
ИНГ
Корпоративно банкиране за изпълнение на поръчки

(2) ING exercising discretion concerning the display
of our unexecuted limit orders
(3) General Terms of ING Bank N.V. – Sofia Branch
Applicable to Contracts with Clients for Investment
Services and Activities Provided by the Bank under
the Markets in Financial Instruments Act as well as
ING Commercial Banking Order Execution Policy
Execution of orders outside a regulated market
or multi-lateral trading facility
Under EU legislation - the Markets in Financial
Instruments
Directive
2004/39/EC
as
implemented in relevant national laws, as the case
may be, we are required to:
(i) inform you that in executing orders on your behalf
we may execute orders outside of a regulated
market or Multilateral Trading Facility (“MTF”);
and
(ii) seek your consent to execute orders in this
manner.
Where we execute your orders outside of a regulated
market or MTF it shall be because we have generally
determined that such an alternative manner of
execution is likely to be the most appropriate for the
fulfilment of your order in order to achieve the best
possible result.

Изпълнение на поръчки извън регулиран
пазар или многостранна система за търговия
Съгласно законодателството на ЕС - Директивата за
пазарите на финансови инструменти - 2004/39/ЕО
– въведена в съответните национални закони,
според случая, от нас се изисква да:
(i) ви уведомим, че при изпълнението на поръчки
от ваше име може да изпълняваме поръчки извън
регулиран пазар или Многостранна система за
търговия (“МСТ”); и
(ii) искаме вашето съгласие за изпълнението на
поръчки по този начин.
Когато
изпълняваме
вашите
поръчки
извън
регулиран пазар или МСТ, това ще става, защото
принципно сме преценили, че този алтернативен
начин на изпълнение вероятно е най-подходящ за
изпълняване на вашата поръчка, така че да се
постигне най-добрия възможен резултат.

Exercise of discretion concerning the display of
unexecuted limit orders

Упражняване на право на собствена преценка
относно
показването
на
неизпълнени
лимитирани поръчки
От нас също така се изисква да:
(i) показваме незабавно всички ваши лимитирани
поръчки във връзка с акции, допуснати за
търгуване на регулирани пазари на ЕС, които са
под определен размер и не могат да се изпълнят на
преобладаващите пазарни цени; и
(ii) искаме вашето съгласие, в случай че не
желаете ние да показваме веднага вашите
неизпълнени лимитирани поръчки.
В повечето случаи считаме, че незабавното
показване на вашите неизпълнени лимитирани
поръчки може да не е във ваш интерес и може да
доведе до това да не постигнем най-добрия
възможен резултат за вас. Затова сме на мнение,
че трябва да имаме възможност да използваме
собствената си преценка относно кога и как вашите
неизпълнени лимитирани поръчки да се показват
на пазара.

We are also required to:
(i) immediately display any of your limit orders
relating to shares admitted to trading on EU
Regulated Markets which are below a certain size and
not executable at prevailing market prices; and
(ii) seek your consent should you not wish us to
immediately display your unexecuted limit orders.
In most instances, we believe that immediately
displaying your unexecuted limit orders may not be in
your best interests and may result in us not achieving
the best possible result for you. We therefore
consider that we should be allowed to use our
discretion as to when and how your unexecuted limit
orders are displayed to the market.

For Completion and Return:

Да се попълни и върне:

I [___________] Name of signatory,

Долуподписаният/долуподписаната [___________]

on behalf of and duly authorised by:
[____________] Name of entity, hereby consent to
ING acting as follows:
1. executing orders for us outside of a regulated
market or MTF;
2. exercising discretion whether or not to immediately
display our unexecuted limit orders; and
3. applying in our relationship General Terms of ING
Bank N.V. – Sofia Branch Applicable to Contracts with
Clients for Investment Services and Activities
Provided by the Bank under the Markets in Financial
Instruments Act as well as ING Commercial Banking
Order Execution Policy.
Signed

___________

Name (please print)

___________

име на подписващото лице,
от името и надлежно упълномощен/а от:
[____________] име на юридическото лице, с
настоящото давам съгласие за следните действия
от страна на ИНГ:
1. изпълняване на поръчки за нас извън регулиран
пазар или МСТ;
2. упражняване на собствена преценка дали да се
показват
незабавно
нашите
неизпълнени
лимитирани поръчки; и
3. прилагане в нашите отношения на Общите
условия на ИНГ Банк Н.В. – клон София,
приложими
към
договорите
с
клиенти
за
предоставяните от Банката инвестиционни услуги и
дейности по Закона за пазарите на финансови
инструменти, както и на Политиката на ИНГ
Корпоративно
банкиране
за
изпълнение
на
поръчки.
Подпис:
___________
Име (моля попълнете с печатни букви)
___________

Title & relationship to entity
(where not immediately apparent)__________

Длъжност и отношения с юридическото лице
(когато не са непосредствено
очевидни)__________

Date
__________
Please sign this MiFID Consent Form and return it to
us by one of the means provided below. You should
be aware that if we are unable to obtain your consent
as set out in this letter, we may be prohibited by law
from executing orders for you outside of a regulated
market or MTF and/or we may also be required to
immediately display your unexecuted limit orders.

Дата:
__________
Моля да подпишете този Формуляр за съгласие по
ДПФИ и да ни го върнете по един от начините,
посочени по-долу. Трябва да имате предвид, че ако
не успеем да получим вашето съгласие, както е
посочено в настоящото писмо, може да ни бъде
забранено по закон за изпълняваме вашите
поръчки извън регулиран пазар или МСТ и/или от
нас също така може да се изисква да показваме
незабавно
вашите
неизпълнени
лимитирани
поръчки.
По пощата: [да се попълнят данните на ИНГ]; или
По факс: [да се попълнят данните на ИНГ]; или
С изпращане на формуляра по електронна поща до
[да се попълнят данните на ИНГ].

By Post:
[ING location to complete]; or
By Fax: [ING location to complete]; or
By e-mailing the form to [ING location to complete].

