АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”
НАКАЗ № 5
м. Київ

12 лютого 2020р.

Про розклад торговельного дня АТ «Фондова біржа ПФТС»
На підставі п. 6.16 Правил АТ «Фондова біржа ПФТС»
НАКАЗУЮ:
1. Встановити наступну тривалість торговельного дня АТ «Фондова біржа ПФТС» (далі за
текстом - Біржа): початок о 09год.00хв., закінчення о 22год.00хв.
2. Встановити наступний розклад торговельного дня:
о 09год.30хв.:
2.1.1. Початок передторгового періоду на ринку котировок та ринку заявок;
2.1.2. Початок торгів в переговорних режимах на ринку котировок та ринку РЕПО;
2.1.3. Початок прийому звітів на виконання біржових контрактів;
2.1.4. Початок прийому заявок на розблокування активів;
2.1.5. Початок прийому заявок на розірвання біржових контрактів або заявок на внесення
змін до біржових контрактів.
о 10год.00хв.:
2.1.6. Завершення передторгового періоду та початок торговельного періоду на ринку
заявок та основної торгової сесії на ринку котировок.
о 17год.15хв.:
2.1.7. Завершення торгів;
2.1.8. Завершення прийому звітів на виконання укладених біржових контрактів.
о 17год.25хв.:
2.1.9. Завершення прийому заявок на розблокування активів.
2.1.10. Завершення прийому заявок на розірвання біржових контрактів або заявок на
внесення змін до біржових контрактів.
3. Встановити, що аукціони проводяться за окремим розкладом, визначеним Біржею в межах
торговельного дня АТ «Фондова біржа ПФТС». Якщо проведення аукціону не було завершено
до кінця торговельного дня, аукціон автоматично призупиняється та поновлюється наступного
торговельного дня, при цьому аукціон розпочинається з ціни останнього претендента на
перемогу плюс крок аукціону, а за відсутності претендента на перемогу – зі стартової ціни.
Якщо проведення аукціону було зупинено за рішенням Біржі, у тому числі до дати набрання
чинності цим наказом, день та час поновлення аукціону встановлюється рішенням Біржі про
поновлення аукціону.
4. Головою Правління Біржі може бути прийнято рішення про проведення додаткової
торговельної сесії, що доводиться до відома учасників торгів засобами торговельної системи.
5. Встановити, що підведення підсумків торговельного дня та їх оприлюднення шляхом надання
засобами електронної пошти всім зацікавленим особам здійснюється до 17 год. 45 хв. У
випадку прийняття рішення про проведення додаткової торговельної сесії відповідно до пункту
3 цього Наказу, підсумки торговельного дня оновлюються з урахуванням її результатів та
повторно надсилаються всім зацікавленим особам засобами електронної пошти із відповідною
приміткою.
6. Наказ набирає чинності з 17.02.2020 року.
7. Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.

Голова Правління

Лупій Б.О.

