Tájékoztatatás ügyfélforgalmi és kereskedési rendről - 2019

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041434) ezúton kívánja
tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2019. évi ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti
munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi rendről és az egyes
főbb végrehajtási helyszínek 2019. évi kereskedési szünnapjairól.
Az alábbi táblázatban feltüntetésre kerültek a tárgyidőszak ünnepnapjai, ill. a foglalkoztatásért felelős
miniszter vonatkozó rendeletei alapján pihenőnapként és munkanapként elrendelt napok és az érintett napok
tekintetében megtalálhatók az ügyfélforgalomra vonatkozó információk. A táblázatban fel nem tüntetett
napok esetében a megszokott ügyfélforgalmi rend érvényesül.
1. Equilor ügyfélforgalomra vonatkozó információk
Dátum

Jelleg

Ügyfélforgalmi rend

2019. március 15., péntek

Nemzeti ünnep

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. április 19., péntek

Nagypéntek

Ügyfélforgalmi szünnap

2019. április 22., hétfő

Húsvét hétfő

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. május 1., szerda

Munka ünnepe

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. június 10., hétfő

Pünkösdhétfő

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. augusztus 10., szombat

Áthelyezett munkanap

Ügyfélforgalmi szünnap

2019. augusztus 20., kedd

Nemzeti ünnep

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. október 23., szerda

Nemzeti ünnep

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. november 1., péntek

Mindenszentek

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. december 7., szombat

Áthelyezett munkanap

Ügyfélforgalmi szünnap

2018. december 14., szombat

Áthelyezett munkanap

Ügyfélforgalmi szünnap

2019. december 24., kedd

Pihenőnap

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. december 25., szerda

Karácsony

Ügyfélforgalmi szünnap

2019. december 26., csütörtök

Karácsony másnapja

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. december 27., péntek

Pihenőnap

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. december 31., szerda

Szilveszter

Ügyeleti ügyfélforgalmi rend

2019. január 1., kedd

Újév

Ügyfélforgalmi szünnap

Fontos információk
Ügyeleti ügyfélforgalmi rend: Ügyeleti ügyfélforgalmi rend esetében az ügyfeleknek lehetőségük nyílik az
adott napon működő piacokon végrehajtható megbízások telefonon történő adásra az egyes piacok
nyitvatartási ideje alatt – az adott piacra vonatkozó részletes információkért kérjük, forduljon üzletkötőjéhez.
Ügyeleti ügyfélforgalmi rend során a személyes ügyintézés szünetel, a pénzügyi műveletekre vonatkozó
megbízások (pl. pénz átvezetés, átutalás, online trader átvezetés, konverziós megbízás, stb.) az ügyeleti
napot követő banki napon kerülnek feldolgozásra és végrehajtásra. Az ügyeleti rend ideje alatt végrehajtott
megbízások visszaigazolására szintén az ügyeleti napot követő banki napon kerül sor.
Ügyfélforgalmi szünnap: Ügyfélforgalmi szünnap esetén mindennemű ügyintézés szünetel.
Online kereskedési rendszerek működése: Az online kereskedési rendszerek működését, ’’nyitva
tartását’’ a fentiek, ill. a kapcsolódó táblázatban feltüntettek nem befolyásolják, ezt a fedezetigények
folyamatos biztosítása tekintetében kérjük, vegyék figyelembe, és időben gondoskodjanak a pozíciók
tartásához szükséges, szükségessé váló alapletétek online számlákra történő átvezetéséről. A rendszerek
kereskedési rendjére vonatkozó információk az adott rendszeren belül érhetők el.
Ügyletek elszámolása: Az ügyletek elszámolása tekintetében vegyék figyelembe, hogy az ünnepnapra,
ügyfélforgalmi szünnapra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére a következő banki munkanapon kerül
sor. Az elszámolási rend az egyes piacokon működő letétkezelők és alletétkezelők munkarendjének
függvényében változik.
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2. Egyes szabályozott piacok 2019. évi kereskedési szünnapjai

Dátum

NYSE New York

Deutsche
Börse Frankfurt

Euronext

LSE London

ATX Bécs

BSE/BÉT Budapest

WSE Varsó

PSE Prága

x

2019.03.15.
x

x

x

x

x

x

x

2019.04.22.

x

x

x

x

x

x

x

2019.05.01.

x

x

x

x

x

x

2019.04.19.

x

x

2019.05.03.
x

2019.05.06.

x

2019.05.08.
2019.05.27.

x

x
x

2019.06.10.

x

x
x

2019.06.20.
2019.07.04.

x
x

2019.07.05.
x

2019.08.15.
2019.08.19.

x

2019.08.20.

x
x

2019.08.26.
2019.09.02.

x
x

2019.10.03.

x

2019.10.23.

x

2019.10.28.
x

2019.11.01.

x

2019.11.11.
2019.11.28.

x
x

2019.12.24.
2019.12.25.

x

2019.12.26.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2019.12.27.
x

2019.12.31.
2020.01.01.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az egyes piacokon a kereskedési napként feltüntetett napokon is lehet
eltérés a megszokott kereskedési rendtől, ill. az egyes külföldi piacokon egyéb kereskedési rendet
befolyásoló ünnepnapok is lehetségesek. További részletekért kérjük, lépjen kapcsolatba üzletkötőjével, ill.
keresse fel az Ön számára releváns tőzsde honlapját.
Budapest, 2019. március 05.
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