Оповестяване на информация по чл. 11, пар. 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 г., относно извънборсовите
деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR)

Основание
Съгласно чл. 11, пар. 3 от Регламент № 648/2012, относно извънборсовите деривати,
централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR) финансовите контрагенти
разполагат с процедури за управление на риска, които изискват своевременна, точна и
подходяща отделна размяна на обезпечения, във връзка с договорите за извънборсови
деривати, сключени след 16.08.2012 г.
Съгласно чл. 11, пар. 6 от Регламент № 648/2012 финансовите контрагенти, които са част
от една група и са установени в различни държавни членки, се освобождават от
изискването по чл.11, пар. 3 въз основа на решение и на двата компетентни органа.
Съгласно чл. 11, пар. 11 от Регламент № 648/2012 и чл. 20 от Делегиран Регламент №
149/2013 на Комисията от 19.12.2012 г., за допълнение на регламент № 648/2012, във
връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг,
задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място за търговия,
нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за
извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент,
следната информация за вътрешногруповото освобождаване следва да бъде оповестена
публично.
Законни контрагенти
С писмо от БНБ, изх. № БНБ-129955/10.08.2017 г., „Банка ДСК“ АД, е освободена от
задължението за размяна на обезпечения, по отношение вътрешногруповите договори за
извънборсови деривати по чл. 3, пар. 2, б. „а“ от Регламент № 648/2012 между „Банка ДСК“
АД, (със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Московска № 19, с LEI код
529900GEH0DAUTAXUA94) и ОТП Банк РТ, Унгария, (със седалище и адрес на управление
гр. Будапеща, ул. Надор № 16, идентификационен номер № 0110041585, LEI код
529900W3MOO00A18X956) при спазване на поетите ангажименти и приетите правила,
установени в списък приложение към писмото за разрешение.
Връзка между контрагентите
„Банка ДСК“ АД и ОТП Банк РТ Унгария са част от групата на ОТП Банк РТ Унгария, тъй
като са предприятие майка и дъщерно предприятие. Двете дружества са обект на една и
съща пълна консолидация, видно от Годишния консолидиран финансов отчет на ОТП Банк,
РТ.
Вид на освобождаването
Освобождаването се отнася до сключваните им между „Банка ДСК“ АД и ОТП Банк РТ
Унгария вътрешно групови договори с извънборсовите деривати, посочени в искането за
освобождаване, които са напълно освободени от задължението за размяна на
обезпечение.
Условна съвкупна стойност на договорите за извънборсови деривати, за които се
прилага вътрешногрупово освобождаване.
Вътрешногруповото освобождаване не налага лимит на размера на извънборсовите
сделки, които попадат под обхвата му. Прогнозните обеми на извънборсовите транзакции
между „Банка ДСК“ АД и ОТП Банк РТ Унгария са в размер на 54 320 млн. евро на година,
като реалният размер на сключените сделки може да бъде различен.

