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Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket a ’Legal Entity Identifier’ (LEI) kód igénylését érintő,
aktuális fejlesztésünkről, melynek keretében 2017. harmadik negyedévétől megújult
infrastruktúrával és kedvező feltételrendszerrel, közvetlen kódkiadóként tervezzük
kiszolgálni meglévő és leendő Ügyfeleinket.
A jogi személyek egyedi azonosítását szolgáló LEI kód az EMIR (’European Market
Infrastructure Regulation’) jogszabály által, a tőke- és energiapiaci szereplők számára
előírt jelentési kötelezettség révén vált széles körben ismertté. Felhasználási köre az
elmúlt évek során folyamatosan bővült, illetve a 2018-tól hatályba lépő MIFID II.
adatjelentések kötelező elemeként is tovább nő majd.
A KELER közvetítőként indította el 2014-ben szolgáltatását, amely lehetőséget teremt a
piaci szereplőknek mind saját, mind pedig harmadik fél nevében történő LEI azonosító
igénylésére. A kód iránti növekvő igények még gördülékenyebb teljesítésére felkészülve
és az egyedi azonosítók (pl.: ISIN) kezelése terén szerzett több, mint egy évtizedes
tapasztalatainkat alapul véve, 2016-ban megkezdtük az önálló LEI-kód kiadói engedély
megszerzésének előkészületeit.
2017. januárjától, a KELER Zrt. az illetékes nemzetközi szervezet (GLEIF – Global
Legal Entity Identifier Foundation) előzetes jóváhagyása alapján felkerült a
nemzetközi kódkiadó szervezetek listájára, így lehetősége nyílt, hogy a tavalyi év
során megkezdett engedélyeztetési folyamat lezárását követően akkreditált
kódkiadóként álljon Ügyfelei rendelkezésére.
A szolgáltatásunkkal kapcsolatos tervezett változtatások elsősorban jogi- és technikai
jellegűek, melyek nem érintik a jelenlegi ügyfélkiszolgálást. Továbbra is a megszokott
formában várjuk LEI-kód igényléseiket és a lejárat-hosszabbítással kapcsolatos
megkereséseiket. Az akkreditációs folyamat lezárulását követően részletesen
tájékoztatjuk Ügyfeleinket a változásokról.
Tisztelettel,
KELER Zrt.
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Ez az elektronikus hírlevél és annak bármely csatolt anyaga csak a címzett személy(ek)nek vagy jogi személy(ek)nek
szól, és minősített, bizalmas vagy más nem nyilvánosságra hozható információt tartalmazhat. A címzett kivételével
tilos a levélben vagy annak bármely csatolt anyagában szereplő információ másokkal történő ismertetése,
továbbküldése, vagy más módon történő felhasználása, vagy az információ bizalmasságát sértő bármilyen egyéb
cselekedet. EEzt az üzenetet csak a KELER Hírlevélre feliratkozott felhasználóinknak küldjük. Esetleges leiratkozási
szándékát a sales@keler.hu címre küldött e-mailben jelezheti.
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értelmezhető úgy, mint ami a KELER Zrt./KELER KSZF Zrt. részéről kötelezettség vállalást jelent, ha csak a KELER
Zrt./KELER KSZF Zrt. és a címzett(ek) erről kifejezetten írásban másképpen meg nem állapodnak.
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