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DYREKTYWA MAD
Wejście w życie: 03.07.2014

Transpozycja do prawa krajowego i obowiązywanie:  03.07.2016

definicje nadużyć

minimalne normy dotyczące sakcji

odpowiedzialność osób prawnych

REGULACYJNE STANDARDY TECHN.
Powstają zgodnie z art. 10-14 Rozporządzenia

PE i Rady (UE) nr 1095/2010

definicje nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom

warunki, jakie muszą spełniać programy odkupu i środki stabilizacji

procedury i wymogi dotyczące badania rynku

INFORMACJE
Publikowane na stronie internetowej ESMA

na podstawie art. 4, 13 i 19 MAR

instr. fin. będące przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu

wykaz przyjętych praktyk rynkowych

wykaz progów agregacji

PRZYJĘTE PRAKTYKI RYNKOWE
wyjątki od manipulacji

inne przyjęte praktyki rynkowe

raportowanie cenotwórczych informacji finansowych

OGÓLNE STANDARDY RAPORTOWANIA
raportowanie bieżących informacji poufnych

WYKONAWCZE STANDARDY TECHN.
Powstają zgodnie z art. 10-14 Rozporządzenia

PE i Rady (UE) nr 1095/2010

wskazówki dotyczące publikacji informacji

techniczne warunki publikacji informacji poufnych

wzory list insiderów

wymogi danych w notyfikacjach transakcji menedżerów

WYTYCZNE
Powstają zgodnie z art. 16 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1095/2010

otwarty katalog uzasadnionych interesów emitenta przy opóźnianiu publikacji informacji poufnych

otwarty katalog sytuacji, w których opóźnienie publikacji informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną

otwarty katalog informacji cenotwórczych dla rynku towarowego

zachowanie osób, do których adresowane jest badanie rynku

AKTY DELEGOWANE
Powstają zgodnie z procedurą komitetową

określoną w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 182/2011

rodzaje transakcji, które muszą być raportowane przez menedżerów

okoliczności, w których możliwe jest dokonanie przez menedżera transakcji 
w okresie zamkniętym za zgodą emitenta

ROZPORZĄDZENIE MAR
Wejście w życie: 03.07.2014

Bezpośrednie obowiązywanie:  03.07.2016

definicja informacji poufnej

wymogi w zakresie publikacji informacji poufnej

sposób opóźniania publikacji informacji poufnej

identyfikowanie menedżerów i osób blisko związanych oraz raportowanie ich transakcji

sankcje administracyjne dla osób fizycznych i prawnych

member  of
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