PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE
HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction

Iktatási szám / Notice #:

HUPX-MN-DAM-2017-0013

Dátum / Of:

27/06/2017

Tárgy / Subject:

Kedvezmény meghosszabbítása /
Extension of discount

Hatályos / Valid:

2017.06.27–től
from 06/27/2017

HUPX-MN-DAM-2017-0013 - Prices and discounts

Egyéb díjkedvezmények / Other discounts
A HUPX-MN-DAM-2016-0012 számú, 2016. augusztus 31-én közzétett „Díjak és
kedvezmények” elnevezésű Piaci Hirdetmény 1.3. Pontjában a Másnapi Aukciós (DAM)
piacon biztosított belépési díj kedvezmény vonatkozásában a HUPX az alábbiak szerint
hosszabbítja meg az igénybevétel lehetőségét:
Relating to the entrance fee discount provided on the HUPX Day-Ahead (DAM) market in Point
1.3. of the HUPX Market Notice Nr. HUPX-MN-DAM-2016-0012 dated 31rd August, 2016,
HUPX extends the possibility as follows:
Mindazok a cégek, akik 2017. március 31-ig hiánytalanul benyújtották a csatlakozáshoz
szükséges dokumentumokat, és a teljes jogú taggá váláshoz előírt feltételek maradéktalan
teljesüléséhez már csak kizárólag az European Commodity Clearing AG („ECC”) jóváhagyása
szükséges, mentesülnek a belépési díj 50%-ának (EUR 7500) megfizetése alól, amennyiben
-

legkésőbb 2017. július 3-ig megszerzik az ECC jóváhagyását és

-

erről a tényről, valamint a kedvezmény igénybevételének szándékáról legkésőbb 2017.
július 3-ig írásban (pl. elektronikus levélben) értesítik a HUPX-et.

Az 50%-os belépési díj kedvezmény 2017. július 3-án hatályát veszti.
All companies which submitted the complete documentation necessary to the membership
status on HUPX until 31rd March, 2017 and only the confirmation of European Commodity
Clearing AG („ECC”) is needed to the fulfillment of membership preconditions, shall be
exempted to pay the 50 per cent of the entrance fee (EUR 7500) if:
-

the company obtains the confirmation of ECC until 3rd July 2017, and

-

notifies HUPX in writing (e.g. in e-mail) on (i) the acquisition of such confirmation and
(ii) the intention to use the discount until 3rd July, 2017.

The 50 per cent entrance fee discount terminates on 3rd July, 2017.
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