Dziennik Ustaw Nr 163

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.09.06
16:14:02 +02'00'

— 12315 —

Poz. 1100

1100

v.p
l

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania
całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich
oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych w stosunku do kapitałów
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:

1) w załączniku nr 11 do rozporządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:

2) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w § 2 w ust. 1
w pkt 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„kapitały zasadnicze domu maklerskiego, z wyłączeniem uprzywilejowanych akcji niemych w zakresie dywidendy, które stanowią:”;

3) w załączniku nr 14 do rozporządzenia dodaje się
§ 4 w brzmieniu:
„§ 4. W przypadku gdy pozycje określone w § 2 nie
oddają treści ekonomicznej działalności prowadzonej przez dom maklerski, dokonuje on
odpowiednich korekt w celu ujęcia wielkości
oddających specyfikę rzeczywistej działalności podmiotu dla celów obliczania wymogu
z tytułu kosztów stałych.”.
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„§ 6. Pozycje określone w tabeli 1 powinny
uwzględniać korekty określone w § 7—9a.”,
1)

„§ 9a. W przypadku gdy pozycje określone w tabeli 1 nie oddają treści ekonomicznej
działalności prowadzonej przez dom maklerski, dokonuje on odpowiednich korekt w celu ujęcia wielkości oddających
specyfikę rzeczywistej działalności podmiotu dla celów obliczania wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego.”;

.go

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów
maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych
papierów wartościowych w stosunku do kapitałów
(Dz. U. Nr 204, poz. 1571) wprowadza się następujące
zmiany:

b) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
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Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej
— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341,
Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223,
poz. 1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252, Nr 81, poz. 530
i Nr 126, poz. 853.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: w z. M. Grabowski

