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Skrótowa informacja dotycząca udostępniania danych rynkowych BondSpot S.A. sporządzona
zgodnie z Szablonem określonym w Załączniku II do Wytycznych końcowych w sprawie obowiązków
w zakresie danych rynkowych wynikających z MiFID II i/MiFIR (ESMA70-156-4263)

Podstawa

Treść

prawna
Art. 11 ust. 2 lit. a) Ogólne zestawienie oferowanych opłat
rozporządzenia

Spółka pobiera opłaty za korzystanie z Danych Rynkowych BondSpot

delegowanego

obejmujące:

(EU) nr 2017/567

•

Opłaty roczne

•

Opłaty miesięczne

https://www.gpw.pl/dane-rynkowe
Dodatkowo, Spółka pobiera opłaty z tytułu danych przetworzonych BondSpot
https://www.gpw.pl/dane-przetworzone-i-wskazniki
Art. 11 ust. 2 lit. b) Wcześniejszej ujawnienie planowanych zmian cen z wyprzedzeniem co
rozporządzenia

najmniej 90 dni przed wejściem w życie

delegowanego
(EU) nr 2017/567

https://www.gpw.pl/dane-rynkowe

Art. 11 ust. 2 lit. c) Informacje dotyczące treści danych rynkowych BondSpot
ppkt

(i-iii) Okres: 01/01/2020 – 31/12/2020

rozporządzenia

Klasa

Liczba

Łączny

delegowanego

akty

instrumentó

instrumentami objętymi rynkowych

(EU) nr 2017/567

wów

w

obrót Stosunek

objętych zakresem danych [PLN]

zakresem

danych
przed

transakcyjnych do post
transakcyjnych

danych
oblig

322

33 937 000 000

4 618

acje
dotyczące Kursy referencyjne TBSP:
Art. 11 ust. 2 lit. c) Informacje
wszelkich
udostępnianych
ppkt
(iv)
https://www.bondspot.pl/kursy_referencyjn
danych
poza
danymi
rozporządzenia
rynkowymi
e_tbsp
delegowanego

Kursy fixingowe:

(EU) nr 2017/567

https://www.bondspot.pl/fixing_obligacji
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Dane przetworzone i wskaźniki:
https://www.gpw.pl/dane-przetworzone-iwskazniki
Art. 11 ust. 2 lit. c) Data ostatniego dostosowania 01.01.2022 r.
opłat
licencyjnych
za
ppkt
(v)
udostępnienie
danych
rozporządzenia
rynkowych
delegowanego
(EU) nr 2017/567
Art. 11 ust. 2 lit. d) Przychody z tytułu danych 131.750 EUR
rynkowych ogółem (EUR)
rozporządzenia
delegowanego
(EU) nr 2017/567

Stosunek przychodów z tytułu 5,5%
danych
rynkowych
do
przychodów ogółem (%)

Art. 11 ust. 2 lit. e) Informacje dotyczące metody ewidencjonowania kosztów: rok 2020
rozporządzenia
delegowanego
(EU) nr 2017/567

Informacje dotyczące sposobu
ustalania ceny, w tym
wykorzystanych
metod
ewidencjonowania kosztów,
oraz informacje na temat
konkretnych zasad, zgodnie z
którymi dokonuje się alokacji
bezpośrednich i zmiennych
kosztów wspólnych oraz
rozdzielania stałych kosztów
wspólnych

1) Koszty operacyjne etatów bezpośrednio
zaangażowanych w sprzedaż Danych
Rynkowych
2) Eliminacja z kosztów operacyjnych
kosztów prowadzonych projektów przez
Spółkę.
3) Wyznaczenie klucza alokacji pozostałych
kosztów operacyjnych Spółki poprzez
wyznaczenie udziału przychodów ze
sprzedaży Danych Rynkowych w całości
przychodów Spółki w 2020 roku.
4) Uwzględnienie
poziomu
opłat
pobieranych przez inne europejskie
giełdy.
5) Uwzględnienie rozsądnej marży.
https://www.bondspot.pl/pub/Regulacj
e_Spolki/Informacja_o_sposobie_ustala
nia_ceny_za_Dane_Rynkowe_BondSpo
t.pdf
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