Platforma InfoEngineOTC – nowy
sposób na zawieranie transakcji
na rynkach towarowych

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy spółką wchodzącą w skład
Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., w
skład której wchodzi również
Towarowa Giełda Energii S.A. i Izba
Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Nasz zespół składa się ze
specjalistów, którzy zdobywali swoje
doświadczenia i kwalifikacje na
rynku energii od początku jego
funkcjonowania w Polsce. Mamy
szerokie kompetencje w organizacji
obrotu energią, gazem i prawami
majątkowymi, doradztwie
energetycznym oraz projektowaniu
systemów informatycznych.

TRZY FILARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

 InfoEngine OR - świadczenie usług Operatora Rynku na rzecz uczestników rynku energii

 InfoEngine OTC - platforma OTC dla towarów w ramach Grupy Kapitałowej GPW
 InfoEngine UE – usługi energetyczne i doradcze dla uczestników rynku energii:
odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstw obrotu oraz wytwórców energii

JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM W POLSCE
OPERATOREM RYNKU
Obecnie naszą główną działalnością jest świadczenie usług operatora rynku na rzecz
uczestników rynku energii

Wolumen zgłoszonych umów sprzedaży energii w imieniu
klientów w ramach usługi OH (TWh)
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DOCENIANY PARTNER DLA POLSKICH I
ZAGRANICZNYCH UCZESTNIKÓW RYNKU
Jako operator rynku obsługujemy ponad 20 podmiotów aktywnych na polskim i
międzynarodowym rynku energii, a ich liczba cały czas rośnie. Wśród naszych klientów są
zarówno przedsiębiorstwa obrotu energią, wielcy odbiorcy przemysłowi, producenci
energii jak również zagraniczne banki inwestycyjne.

TO NAS WYRÓŻNIA

 Gwarancja niezawodności łączności z OSP - podwójne łącze teleinformatyczne, zapasowy dostęp
przez publiczny Internet, serwery WIRE i zOHee umieszczone w wyspecjalizowanym centrum
przetwarzania danych.
 Operator Handlowy z ubezpieczeniem – w przeciwieństwie do innych ofert na OH
WSEInfoEngine S.A. jako OH przejmuje odpowiedzialność za poprawne wykonanie zgłoszeń do
OSP, w tym ryzyko wynikające z błędów, bądź niedokonania zgłoszeń, posiadamy polisę
ubezpieczenia na wypadek awarii bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszenia.

 zOHee - dedykowana aplikacja do przekazywania i odbioru informacji handlowych pomiędzy URB
i OR.
 Doskonale przygotowany i wykwalifikowany zespołu operatorów z dawnego POEE pozwala na
szybkie rozwiązywanie problemów klientów (doświadczenie zdobywane od 2006 roku).

 Nie prowadzimy obrotu spekulacyjnego - zgodnie z naszą strategią nie zawieramy aktywnych
pozycji na rynku energii. Gwarantujemy zachowanie poufności informacji przekazywanych przez
klientów.

USŁUGI ENERGETYCZNE
Obszary działalności:
Doradztwo w
zakresie
opracowania i
wdrożenia
Systemu
Zarządzania
Energią

Doradztwo w
zakresie
optymalnego
gospodarowania
energią

Doradztwo w
zakresie
przygotowania
podmiotów do
aktywnego
uczestnictwa w
rynku energii

Outsourcing
energetyczny –
obsługa
działalności
przedsiębiorstw
energetycznych

Usługi w zakresie
Demand Side
Response (DSR)

15 października 2013 uruchamiamy
platformę OTC dla towarów w ramach Grupy
Kapitałowej GPW.

EUROPEJSKI STANDARD W POLSKIEJ
ODSŁONIE

TRAYPORT LTD. DOSTAWCĄ SYSTEMU
TRANSAKCYJNEGO DLA PLATFORMY
Dla potrzeb prowadzenia rynku, platforma
obrotu będzie wykorzystywać elektroniczny
system transakcyjny o nazwie Trayport
GlobalVisionTM.
Trayport GlobalVisionTM jest
wyspecjalizowaną platformą elektroniczną
służącą do organizacji obrotu m.in. towarami,
głownie w formule rynków brokerskich
(transakcji bilateralnych, nierozliczanych).
Trayport GlobalVisionTM cieszy się renomą w
branży brokerów towarowych oraz giełd
towarowych i znajduje uznanie w środowisku
traderów. Z systemu korzysta ponad 120 firm
brokerskich i giełd w Europie, Ameryce
Północnej i Azji (stanowiących ok. 85% rynku)
oraz ponad 13 tys. użytkowników.

EUROPEJSKI HANDEL ENERGIA UŻYWA
TRAYPORT
Map Key
Exchange Client
Broker Client
Capacity market
Client

Fluxys
GRTGAZ

Nasdaq OMX Oslo

Evolution
FC Stone
GlobalCoal
GFI
ICAP
Spectron
Tradition
Tullett Prebon

APX-ENDEX
European Energy
Exchange (EEX)
WSEInfoEngine
42 Financial Services

Global Commodities

PXE
CEGH

PowerNext

Hungarian Power
Exchange (HUPX)
Romanian Clearing
House (RCH)

OMIP

ASIA

CIMD
OTCex
Borsa Italiana (IDEX)
10

Ginga
Jakarta Futures Exchange
J-Oil Exchange

GWARANTOWANY DOSTĘP DO
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA
UCZESTNIKÓW PLATFORMY
System kojarzenia ofert Trayport GlobalVisionTM , który
służy do prowadzenia obrotu na platformie OTC jak i
infrastruktura IT Operatora Rynku zainstalowane zostały na
wydajnych i nowoczesnych serwerach zlokalizowanych w
centrum danych Giełdy Papierów Wartościowych.
Gwarantuje to szybkie przetwarzanie zapytań
generowanych przez maszyny naszych klientów i dostęp do
systemów przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w
tygodniu.

WIELE PRODUKTÓW W JEDNYM
MIEJSCU
Od 15 października starujemy z następującymi produktami:
Energia
elektryczna

Prawa
Majątkowe

Już wkrótce na platformie będą dostępne również:

Biomasa

Węgiel

Gaz ziemny

Paliwa
płynne (LPG,
Benzyny)

?

Oferta handlowa platformy jest uzupełnieniem oferty spółek grupy kapitałowej GPW w zakresie
wolumenu poszczególnych produktów, które w naturalny sposób są handlowane poza segmentem
giełdowym.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pierwszym towarem dla którego będzie możliwe zawieranie transakcji z udziałem
platformy będzie energia elektryczna. Nowością będzie możliwość zawierania
transakcji dla produktów szytych na miarę Uczestnika platformy (produktów
niestandardowych).
Na życzenie Uczestnika wprowadzimy do systemu platformy indywidualne profile jak i
terminy dostawy, które będą mogły być zaoferowane na podstawowym ekranie lub na
aukcji kupna lub sprzedaży.
Rozwijamy również produkty dedykowane podmiotom zużywającym energię na
potrzeby własne. W tym przypadku sprzedawca będzie wiedział, że po drugiej stronie
zawsze jest odbiorca energii i tym samym zaoferowana cena będzie uwzględniała
wszystkie koszty powiązane.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Rozliczenie ilościowe i wartościowe pomiędzy skojarzonymi Uczestnikami platformy
Na platformie InfoEnginOTC kojarzenie ofert odbywa się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami platformy, którzy
mają aktywne powiązania bilateralne w postaci tzw. umów ramowych określających zasady bezpośredniego
rozliczania transakcji pomiędzy nimi (np. standard EFET lub inny w przypadku uczestników zużywających energię
również na własne potrzeby).
Już wkrótce rozszerzymy naszą ofertę dla podmiotów, które nie posiadają podpisanych umów. Dla finansowego
uwiarygodniania takiego uczestnika Platforma na jego wniosek będzie umożliwiała rozliczenia transakcji za
pośrednictwem np. współpracującej Izby Rozliczeniowej. Oferta z gwarancją rozliczenia będzie się odróżniała
od pozostałych ofert.

WYGLĄD GŁÓWNEGO EKRANU DLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRAWA MAJĄTKOWE
Oprócz energii elektrycznej będzie można zawierać również zobowiązania do zawarcia
transakcji na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia.
Platforma InfoEngineOTC udostępnia swoim uczestnikom oferty:
 na „stały wolumen” o terminach dostawy tydzień i miesiąc (kontrakty na listopad i luty są dostępne dla lat
od 2014 do 2017).
 na „całą produkcję źródła” o terminach dostawy cały rok na 3 lata do przodu (w trakcie składania oferty
oferent podaje źródło, jego moc, zmienność roczną i harmonogram dostaw w RŚP prowadzonym przez TGE).
Skojarzone ze sobą strony zobowiązują się do przeprowadzenia przyszłych transakcji pozasesyjnych (TPNR) w
Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE S.A., na warunkach podanych w ofercie i
zaakceptowanych przez stronę odpowiadającą na ofertę.
W przypadku ofert na „stały wolumen” harmonogram przeprowadzenia przyszłych transakcji TPNR znajduje się
w opisie kodów towarów dla praw majątkowych. W przypadku ofert na „całą produkcję źródła” harmonogram
przeprowadzenia przyszłych transakcji TPNR znajduje się bezpośrednio w ofercie.

Rozliczenie wartościowe odbywa się bezpośrednio pomiędzy skojarzonymi stronami. Podstawą takiego
rozliczenia jest bilateralna umowa.

WYGLĄD GŁÓWNEGO EKRANU DLA
PRAW MAJĄTKOWYCH

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM
PLATFORMY
Uczestnictwo w platformie InfoEngine OTC oparte jest o
indywidualną umowę, w której zawarte są wszystkie relacje
między Administratorem Platformy a Uczestnikiem. Częścią
składową umowy jest również lista powiązań bilateralnych
przyszłego uczestnika i zasady kojarzenia ofert.
Po zawarciu umowy dedykowani pracownicy Uczestnika
otrzymują dostęp do systemu informatycznego platformy.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOISKA W CELU ZAPOZNANIA
SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY I PRZETESTOWANIA
OPROGRAMOWANIA PLATFORMY OTC.

KONTAKT

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W PLATFORMIE!
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELĄ:

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

