
Raportarea Tranzacțiilor
efectuate pe piețe reglementate din spațiul economic european (EEA) altele decât pe cele din România

DTI-G002-12 @2008 -2010 CNVM by DTILa data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



DTI-G002-12 @2008 -2010 CNVM by DTI

I. Intrebări frecvente

II. Descrierea câmpurilor raportărilor RZTRISIN / RZTRAII
III. Exemple RZTRISIN

IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC
V. Completarea câmpurilor pe tipuri de derivate  în raportarea RZTROTC

Cuprins

2

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



DTI-G002-12 @2008 -2010 CNVM by DTI

3

II. Câmpuri 

RZTRAII

IV. Câmpuri 

RZTROTC

II. Câmpuri 

RZTRISIN

I. Intrebări
frecvente

III. Exemple 

RZTRISIN

V. Exemple 

RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Ce trebuie să raportez ?

Se vor raporta toate tranzacțiile cu instrumente financiare admise la tranzacționare
pe piețele reglementate din spațiul economic european excluzând tranzacțiile 
efectuate pe piețele din România.

Ce este AII?

AII este prescurtarea termenului Alternative Instrument Identifier. Astfel AII 

reprezintă un cod alternativ ISIN-ului pentru identificarea instrumentelor 

financiare de natura derivatelor.

Termenul AII trebuie citit : “aii”.

Ce este TREM?

TREM este acronimul Transaction Reporting Exchange Mechanism
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(XBRD) LIFFE BRUSSELS - Belgium 

(XMAT) EURONEXT PARIS MATIF - France 

(XMON) EURONEXT PARIS MONEP - France 

(XEUR) EUREX DEUTSCHLAND - Germany 

(XADE) ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET - Greece 

(XEUE) EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES - Netherlands 

(MFOX) NYSE EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPCOES - Portugal 

(XLIF) THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS 

EXCHANGE (LIFFE) - United Kingdom 

Lista locurilor de tranzacționare care folosesc AII pentru identificarea instrumentelor 

financiare de natura derivatelor
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Descriere – Identificator unic al tranzacţiei la nivelul tuturor tranzacţiilor transmise prin raportarea curentă.

Standard – Câmpul trebuie completat cu o valoare alfanumerică de maxim 40 de caractere reprezentând identificatorul unic al unei

tranzacţii raportate de o anumită firmă.
Validare – Şir de caractere alfanumerice cuprins între 1 şi 40 de caractere.

UniqueTransactionIdentifier

TransactionRecordInfo
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Descriere – Ziua în care a fost executată tranzacţia.

Standard – pentru fişierul XML Standardul ISO extins 8601 pentru formatul de dată AAAA-LL-ZZ.
Standard – pentru fişierul XLS ZZ\LL\AAAA. Se va tasta apostrof înaintea datei pentru a o transformat în şir de caractere

Validare – Trebuie sa respecte standardul pentru formatul de dată. Această data nu poate fi în viitor.

Notă – Standardul ISO 8601 are două șabloane: basic și extins. Alegerea șablonului extins permite folosirea formatului de dată
nativ pentru formatul de fișier XML.

TradingDay

TransactionRecordInfo
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Descriere - Momentul de timp (ora locală) la care a fost executată tranzacția în conformitate cu UTC (Coordinated Universal
Time) +/- N ore.

Standard – Standardul ISO 8601 pentru formatul de timp HH:MM:SS trebuie folosit pentru a identifica momentul la care a fost
executată tranzacția. Se va folosi un câmp separat (TimeIdentifier), cu valori de forma „+00„ sau „-00„, pentru a indica faptul că ora
locală folosită pentru marcarea momentului la care a fost executată tranzacţia este cu 00 ore înainte sau înapoi faţă de UTC.

În fişierul xls se va tasta apostrof înaintea codului pentru a transforma codul în text.

Având în vedere că fusul orar este bazat pe UTC, trebuie să ţineţi cont de ora de vară / iarnă.

Validare – Câmpul este obligatoriu şi trebuie completat folosind standardul prezentat mai sus.

TradingTime

TradingTime
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Descriere – Zona locală conform Coordinated Universal Time (UTC).

Standard – ISO 8601, respectiv Coordinated Universal Time (UTC). Câmpul trebuie să aibă o valoare de forma „+00„ sau „-00'
indicând faptul că ora locală folosită pentru marcarea momentului la care a fost executată tranzacţia este 00 ore înainte sau înapoi
faţă de UTC. Numărul maxim de ore pozitive sau negative este 12.

Având în vedere că fusul orar este bazat pe UTC, trebuie să ţineţi cont de ora de vară / iarnă.

În fişierul xls se va tasta apostrof înaintea codului pentru a transforma codul în text.

Validare – Câmpul este obligatoriu şi trebuie completat folosind standardul prezentat mai sus.

TimeIdentifier

TradingTime
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Descriere - Acest câmp identifică dacă tranzacţia a fost o cumpărare sau o vânzare din perspectiva firmei de investiţii care a făcut
raportarea sau în cazul raportării unei tranzacţii efectuate de un client din punctul de vedere al clientului.

Standard – Un singur caracter alpha 'B„ sau 'S' trebuie folosit pentru a identifica daca tranzacţia a fost de cumpărare, respectiv de
vânzare.

Validare – Un singur caracter trebuie completat. Doar valorile „B‟ sau „S‟ pot fi folosite.

BuySellIndicator

BuySell
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Descriere - Identifică dacă firma de investiţii a executat tranzacţia :
• în contul propriu (fie în nume propriu fie în numele unui client);
• în contul şi în numele clientului

Standard – Un caracter 'P„ sau 'A', trebuie folosit pentru a indica dacă tranzacţia a fost executată în contul propriu („P‟) (de ex. fie
în nume propriu, fie să ducă la îndeplinire un ordin al unui client) sau dacă tranzacţia a fost executată în calitate de intermediar
pentru un client („A‟).

Validare – Un singur caracter trebuie completat. Doar valorile „P‟ sau „A‟ trebuie să fie folosite.

TradingCapacity

Trading
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Descriere – Câmpul principal InstrumentId trebuie să conţină un cod care va identifică în mod unic instrumentul financiar care a 
fost tranzacționat.

Standard – În funcție de piaţa reglementată pe care a fost admis la tranzacţionare instrumentul financiar, acest câmp poate fi 
completat cu codul ISIN, standardul ISO 6166

Validare – Codul ISIN trebuie să aiba formatul corect (2 alpha – 9 alphanumeric – 1 cifră) iar ultima cifră (validation key) trebuie să 
fie validă din punctul de vedere al algoritmului de validare al codului ISIN.

InstrumentIdentification (ISIN)

InstrumentId
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Descriere – Câmpul principal InstrumentId trebuie să conţină un cod care va identifică în mod unic instrumentul financiar care a
fost tranzacționat.

Standard – În funcție de piaţa reglementată pe care a fost admis la tranzacţionare instrumentul financiar, acest câmp poate fi
completat cu codul AII, compus din şase câmpuri obligatorii (sunt detaliate mai jos).

Validare – Codul AII trebuie să fie compus din 6 coduri care să respecte următoarele reguli:

•AII Exchange Code – patru caractere în conformitate cu standardul ISO 10383 pentru codurile MIC ale pieţelor reglementate
care admit la tranzacţionare instrumente financiare de natura derivatelor.
•AII Exchange Product Code – Cod alocat de pieţele de derivate. Acest câmp poate avea o lungime cuprinsă între 1 şi 12
caractere şi este asociat unic cu activul suport, tipul de decontare precum şi alte caracteristici ale contractului.
•AII Derivative Type – Un singur caracter care indică tipul instrumentului : O option si F pentru future.
•AII Put/Call Identifier – Un singur caracter ce identifică tipul opţiunii (dacă instrumentul financiar este option) este P pentru put
sau C pentru call. Acest câmp trebuie să fie întotdeauna “F” pentru contractul future.
•AII Expiry/Delivery/Prompt Date – Se va completa cu standardul ISO 8601 pentru dată în formatul AAAA-LL-ZZ în XML şi cu
apostrof ZZ\LL\AAAA pentru formatul xls al raportării
•AII Strike Price – Preţul de exercitare al unei opțiuni sau a altui instrument financiar. Acest câmp trebuie completat cu un număr
zecimal pozitiv cu lungimea de maxim 19 caractere, având maxim 5 zecimale. Ca separator pentru partea zecimală se va folosi
simbolul punct. Partea zecimală a numărului nu trebuie să aibe terminaţii constând în una sau mai multe cifre 0. În cazul
instrumentelor de tip “futures” se va completa cu valoarea 0.
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InstrumentId
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Descriere: Preţul unitar al valorii mobiliare sau contractului aferent unui instrument derivat excluzând comisionul şi (acolo unde este
cazul) dobanda acumulata. În cazul instrumentelor derivate, preţul poate fi exprimat într-o anumită monedă sau procentual. Astfel, se va
completa după caz, Price Currency sau Price Percentage.

Standard – Câmpul trebuie să conţină o valoare numerică pozitivă exprimând preţul (preţul unitar sau procentual), având maxim 19
cifre, cu maxim 5 zecimale şi cu separatorul punct. Partea zecimală nu trebuie să conţină ultima cifra 0 (zero).

Validare – Conform regulilor menţionate în standard. În plus, se va completa un singur câmp dintre cele două: PriceCurrency sau
PricePercentage.

PriceCurrency / PricePercentage

UnitPrice
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Descriere: Moneda în care este exprimat preţul. Daca, în cazul obligaţiunilor sau a altor forme de instrumente securitizate, preţul este
exprimat ca procent, câmpul se completează cu moneda valorii nominale.

Standard – Câmpul trebuie completat cu o valoare de 3 caractere conform standardului ISO 4217 (trebuie folosite unităţile primare nu
subdiviziuni – spre exemplu Euro nu eurocenţi). În cazul în care preţul este exprimat procentual, câmpul se va completa cu moneda
valorii nominale a titlului de credit. respectând standardul ISO 4217. Dacă preţul este exprimat ca valoare, câmpul trebuie completat cu
moneda tranzacţiei.

Validare – Valoarea completată trebuie să respecte standardul ISO 4217. Monedele care existau înainte de EURO (mărcile germane
spre exemplu) sunt acceptate, cu condiţia respectării standardului.

PriceNotation

UnitPrice
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Descriere - Numărul de unităţi tranzacţionate din instrumentul financiar respectiv, valoarea nominală totala a unei tranzacţii cu obligaţiuni
sau numărul de contracte derivate care fac obiectul tranzacţiei.

Standard – Câmpul trebuie completat cu un număr zecimal de maxim 19 caractere din care maxim 5 pot fi zecimale.

Validare – Se verifica standardul specificat mai sus.

Nota – Pentru obligaţiuni, trebuie completată valoarea nominală totală a tranzacţiei şi nu numărul de unităţi. Spre exemplu, dacă se
tranzacţionează (la 100%) 5200 € dintr-o obligaţiune, aceasta echivalează cu 52 de unităţi la valoarea nominală a unei obligaţiuni de
100 euro, iar în câmp trebuie completată valoarea 5200, reprezentând produsul dintre numărul de unităţi tranzacţionate si valoarea
nominală a acestora.

Quantity

UnitPrice
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Descriere – Identificatorul contrapărţii tranzacţiei. Identificatorul trebuie completat în modul urmator:
-în cazul în care contrapartea este o firmă de investiţii, se va specifica codul BIC al acestei firme în câmpul ConterpartyBIC;
-în cazul în care contrapartea este o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare (MTF – Multilateral Trading Facility) sau 
o entitate care acţionează în calitate de contraparte centrală, se va specifica codul MIC al acestei entităţi în câmpul ConterpartyMIC;
-în cazul în care contrapartea nu are niciuna din calităţile precizate mai sus, identificatorul va fi asimilat codul clientului firmei de investiţii 
care a executat tranzacţia şi se va completa câmpul ConterpartyInternalCustomerIdentification.

Standard – După caz, se va aplica unul din următoarele reguli:

Tip contraparte Specificaţii cod Standard ISO Câmp de completat

Firmă de investiţii Cod alfanumeric de 11 caractere BIC ISO 9362 CounterpartyBIC

Piaţă Reglementată Cod alfanumeric de 4 caractere ISO 10383 ConterpartyMIC

MTF Cod alfanumeric de 4 caractere ISO 10383 ConterpartyMIC

Contrapartea Centrală Codul BIC sau codul MIC al contrapărţii centrale 10383 sau 9362 CounterpartyBIC sau CounterpartyMIC

Alte Trebuie completat cu codul alfanumeric de n/a                 CounterpartyInternalCustomerIdentification
maxim 40 de caractere reprezentând codul intern
alocat de raportor contrapărţii.

Validare – Se verifică regulile specificate mai sus.

ConterpartyMIC/CounterpartyBIC/CounterpartyInternalCustomerIdentification

ConterpartyIdentificationCustomer
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Descriere – În art. 13 (4) alin. 2 din cadrul directivei MiFID privind pieţele reglementate se precizează faptul că statele membre pot 
de asemenea solicita firmelor de investiţii rapoarte de tranzacţionare pentru a identifica clienţii pentru care firma de investiţii a 
executat anumite tranzacţii.

Standard – În cazul în care se cunoaşte codul de identificare al clientului, aceste trebuie completat. În cazul în care clientul este o 
altă firmă şi se cunoaşte codul BIC al acesteia, se va completa codul BIC conform standardului ISO 9362, în câmpul ClientBIC. În 
cazul în care nu se cunoaşte codul BIC al clientului, se completează codul intern al clientului disponibil la nivelul firmei de investiţii 
care raportează, în câmpul ClientCustomerInternal.

Validare – În cazul în care nu se cunoaşte niciunul din codurile specificate mai sus, câmpurile se lasă necompletate.

ClientBIC/ClientCustomerInternal (opțional)

Client

DTI-G002-12 @2008 -2010 CNVM by DTI

II. Descrierea câmpurilor raportărilor RZTRISIN / RZTRAII 19

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – Identificatorul locului unde tranzacţia a avut loc. Acesta poate fi reprezentat prin:
-codul MIC sau codul BIC al locului de tranzacţionare, în cazul în care unul dintre acesta este disponibil;
-marcarea tranzacţiei ca fiind de tip „OTC‟ în celelalte cazuri.

Standard – Dacă locul de tranzacţionare este o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare, se va completa 
câmpul TradingVenueMIC cu codul MIC (ISO 10383) al locului de tranzacţionare. 
Dacă locul de tranzacţionare este un operator independent, se va completa câmpul TradingVenueBIC cu codul BIC (ISO  9362) al 
firmei de investiţii care acţionează ca operator independent. 
În cazul în care tranzacţia a avut loc în afara pieţei, se va completa câmpul TradingVenueXOFF cu valoarea 'XOFF„.

Validare –Câmpul principal TradingVenueCode trebuie completat ori cu un cod MIC, ori cu un cod BIC, ori cu valoarea 'XOFF', iar 
în cazul în care se completează un cod BIC, caracterele 5 şi 6 ale codului trebuie să corespundă codului ISO al  ţării de provenienţă 
a firmei de investiţii.

TradingVenueMIC / TradingVenueBIC / TradingVenueXOFF

TradingVenueCode
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TESTROB1001Investitor

Raport 1

CUMPARARE

VÂNZARE

Nume câmp Conţinutul raportului
Codul BIC al raportorului TESTROB1001
TradingDay 27/09/2010
TradingTime 15:32:43
TimeIdentifier +02
BuySellIndicator S

TradingCapacity P
InstrumentIdentification US5801351017
UnitPrice 32.59
PriceNotation EUR
Quantity 100
CounterpartyCustomerInternal Investitor

VenueIdentification XOFF
TransactionReferenceNumber 567RF56
ClientCustomerInternal -

UniqueIdentifier SI54834567T

III. Exemple completare RZTRISIN
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TESTROB1002
VÂNZARE

TESTROB1001
CUMPARARE

Raport 1

Raport 2

Numele câmpului Conţinutul raportului Conţinutul raportului
Codul BIC al raportorului TESTROB1001 TESTROB1002
TradingDay 27/09/2010 27/09/2010
TradingTime 15:32:43 15:32:45

TimeIdentifier +02 +02
BuySellIndicator B S
TradingCapacity P P
InstrumentIdentification US5801351017 US5801351017
UnitPrice 32.59 32.59
PriceNotation EUR EUR
Quantity 100 100
CounterpartyBIC TESTROB1002 TESTROB1001
VenueIdentification XOFF XOFF
TransactionReferenceNumber 567RF56 9989057

ClientCustomerInternal - -

UniqueIdentifier SI54834567T SI54834568T

III. Exemple completare RZTRISIN
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TESTROB1002TESTROB1001

Raport 1

Raport 2

Investitor
VÂNZARE

CUMPARARE

Numele câmpului Conţinutul raportului Conţinutul raportului
Codul BIC al raportorului TESTROB1001 TESTROB1002
TradingDay 27/09/2010 27/09/2010
TradingTime 15:32:43 15:32:44
TimeIdentifier +02 +02
BuySellIndicator B S

TradingCapacity A P
InstrumentIdentification US5801351017 US5801351017
UnitPrice 32.59 32.59
PriceNotation EUR EUR
Quantity 100 100
CounterpartyBIC TESTROB1002 TESTROB1001

VenueIdentification XOFF XOFF
TransactionReferenceNumber 567RF56 9989057
ClientCustomerInternal CodInvestor -
UniqueIdentifier SI54834567T SI54834568T

III. Exemple completare RZTRISIN
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TESTROB1002

Raport 1

Raport 2

Investitor1
CUMPARARE

Investitor2
VÂNZARE

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Codul BIC al raportorului TESTROB1001 TESTROB1002
TradingDay 27/09/2010 27/09/2010
TradingTime 15:32:43 16:32:43
TimeIdentifier +01 +02
BuySellIndicator B S

TradingCapacity A A

InstrumentIdentification US5801351017 US5801351017
UnitPrice 32.59 32.59
PriceNotation EUR EUR
Quantity 100 100
CounterpartyMIC E E

TradingVenueMIC E E
TransactionReferenceNumber 567RF56 9989057
ClientCustomerInternal CodInvestitor1 CodInvestitor2

UniqueIdentifier SI54834567T SI54834568T

III. Exemple completare RZTRISIN

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



TESTROB1001
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Raport 1

Raport 2

Investitor1
CUMPARARE

Investitor2
VÂNZARE

Numele câmpului Conţinutul raportului Conţinutul raportului
Codul BIC al raportorului TESTROB1001 TESTROB1001
TradingDay 27/09/2010 2006-11-09
TradingTime 15:32:43 15:32:43
TimeIdentifier +02 +02
BuySellIndicator S B

TradingCapacity TESTROB1001 TESTROB1001
InstrumentIdentification US5801351017 US5801351017
UnitPrice 32.59 32.59
PriceNotation EUR EUR
Quantity 100 100
CounterpartyCustomerInternal CodInvestitor1 CodInvestitor2

VenueIdentification XOFF XOFF
TransactionReferenceNumber 567RF57 567RF56
ClientCustomerInternal CodInvestor2 CodInvestor1

UniqueIdentifier SI54834567T SI54834568T

III. Exemple completare RZTRISIN
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TESTROB1001

DTI-G002-12 @2008 -2010 CNVM by DTI

27

Raport 1

Raport 2

Investitor1
CUMPARARE

Investitor2
VÂNZARE VÂNZARE

CUMPARARE

Numele câmpuri Conţinutul raportului Conţinutul raportului
Codul BIC al raportului TESTROB1001 TESTROB1001
TradingDay 27/09/2010 27/09/2010
TradingTime 15:32:43 16:35:43

TimeIdentifier +02 +02
BuySellIndicator S B

TradingCapacity P P
InstrumentIdentification US5801351017 US5801351017
UnitPrice 32.59 34.02

PriceNotation EUR EUR
Quantity 100 100
CounterpartyCustomerInternal CodInvestitor1 CodInvestitor2
VenueIdentification XOFF XOFF
TransactionReferenceNumber 567RF56 567RF57
ClientCode - -
UniqueIdentifier SI54834567T SI54834568T

III. Exemple completare RZTRISIN

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010
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Descriere – Identificator unic al tranzacţiei la nivelul tuturor tranzacţiilor transmise prin raportarea curentă.

Standard – Câmpul trebuie completat cu o valoare alfanumerică de maxim 40 de caractere reprezentând identificatorul unic al unei

tranzacţii raportate de o anumită firmă.
Validare – Şir de caractere alfanumerice cuprins între 1 şi 40 de caractere.

UniqueTransactionIdentifier

TransactionRecordInfo
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IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC 29

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – Ziua în care a fost executată tranzacţia.

Standard – pentru fişierul XML Standardul ISO extins 8601 pentru formatul de dată AAAA-LL-ZZ.
Standard – pentru fişierul XLS ZZ\LL\AAAA. Se va tasta apostrof înaintea datei pentru a o transformat în şir de caracter

Validare – Trebuie să respecte standardul pentru formatul de dată. Această dată nu poate fi în viitor.

Notă – Standardul ISO 8601 are două șabloane: basic și extins. Alegerea șablonului extins permite folosirea formatului de dată
nativ pentru formatul de fișier XML.

TradingDay

TransactionRecordInfo
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30IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere - Momentul de timp (ora locală) la care a fost executată tranzacția în conformitate cu UTC (Coordinated Universal
Time) +/- N ore.

Standard – Standardul ISO 8601 pentru formatul de timp HH:MM:SS trebuie folosit pentru a identifica momentul la care a fost
executată tranzacția. Se va folosi un câmp separat (TimeIdentifier), cu valori de forma „+00„ sau „-00„, pentru a indica faptul că ora
locală folosită pentru marcarea momentului la care a fost executată tranzacţia este cu 00 ore înainte sau înapoi faţă de UTC.

Având în vedere că fusul orar este bazat pe UTC, trebuie să ţineţi cont de ora de vară / iarnă.

Validare – Câmpul este obligatoriu şi trebuie completat folosind standardul prezentat mai sus.

TradingTime

TradingTime
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31IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – Zona locală conform Coordinated Universal Time (UTC).

Standard – ISO 8601, respectiv Coordinated Universal Time (UTC). Câmpul trebuie să aibă o valoare de forma „+00„ sau „-00'
indicând faptul că ora locală folosită pentru marcarea momentului la care a fost executată tranzacţia este 00 ore înainte sau înapoi
faţă de UTC. Numărul maxim de ore pozitive sau negative este 12.

În fişierul xls se va tasta apostrof înaintea codului pentru a transforma codul în text.

Având în vedere că fusul orar este bazat pe UTC, trebuie să ţineţi cont de ora de vară / iarnă.

Validare – Câmpul este obligatoriu şi trebuie completat folosind standardul prezentat mai sus.

TimeIdentifier

TradingTime
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32IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere - Acest câmp identifică dacă tranzacţia a fost o cumpărare sau o vânzare din perspectiva firmei de investiţii care a făcut
raportarea sau în cazul raportării unei tranzacţii efectuate de un client din punctul de vedere al clientului.

Standard – Un singur caracter alpha 'B„ sau 'S' trebuie folosit pentru a identifica dacă tranzacţia a fost de cumpărare, respectiv de
vânzare.

Validare – Un singur caracter trebuie completat. Doar valorile „B‟ sau „S‟ pot fi folosite.

BuySellIndicator

BuySell
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33IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere - Identifică dacă firma de investiţii a executat tranzacţia :
• în contul propriu (fie în nume propriu fie în numele unui client);
• în contul şi în numele clientului

Standard – Un caracter 'P„ sau 'A', trebuie folosit pentru a indica dacă tranzacţia a fost executată în contul propriu („P‟) (de ex. fie
în nume propriu, fie să ducă la îndeplinire un ordin al unui client) sau dacă tranzacţia a fost executată în calitate de intermediar
pentru un client („A‟).

Validare – Un singur caracter trebuie completat. Doar valorile „P‟ sau „A‟ trebuie să fie folosite (litere mari).

TradingCapacity

Trading
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34IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – Câmpul principal InstrumentId trebuie să conţină un cod care va identifică în mod unic instrumentul financiar care a 
fost tranzacționat dacă acest lucru este posibil.

Standard – În funcție de piaţa reglementată pe care a fost admis la tranzacţionare instrumentul financiar, acest câmp poate fi 
completat cu codul ISIN, standardul ISO 6166

Validare – Codul ISIN trebuie să aibă formatul corect (2 alpha – 9 alphanumeric – 1 cifră) iar ultima cifră (validation key) trebuie să 
fie validă din punctul de vedere al algoritmului de validare al codului ISIN.

InstrumentIdentification (ISIN)

InstrumentId
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35IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – “The instrument identification applicable to the security that is the underlying asset in a derivative contract as well as 

the transferable security falling within Article 4(1)(18)(c) of Directive 2004/39/EC”.

Standard – This would be the ISO 6166 ISIN of the ultimate equity or bond instrument underlying the derivative. For example, if 
the derivative is an option on a future on a share, this is the ISIN of the share. This field would be mandatory.

Validare –
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Ultimate Underlying Identification

InstrumentId

36IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – “The harmonised description of the derivative type should be done according to one of the top level categories as 

provided by a uniform internationally accepted standard for financial instrument classification”

Standard – Un singur caracter ce identifică tipul instrumentului derivat

Validare – This would be one letter according to the following:

Eufemistic dar foarte clar
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Derivative / Instrument Type

InstrumentId
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Options O
Warrants W
Futures/forwards F
CfDs and TRS D
Spread bets X
Swaps (other than CfDs, TRS and CDS) S
CDS Z
Complex derivatives K

IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – “Specification whether an option or any other financial instrument is a put or a call”

Standard – Un singur caracter ce identifică tipul instrumentului derivat

Validare – A single alpha character field with the following possible values:
C – call
P – put
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Put / Call Identifier

InstrumentId

38IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – “The number of units of the financial instrument in question which are contained in a trading lot; for example, the 

number of derivatives or securities represented by one contract”

Validare – A numeric field, up to 19 characters, with the possibility of decimal representation should be used. This field must be 
populated for all derivative types and the value must be positive
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Price multiplier

InstrumentId

39IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – “The strike price of an option or other financial instrument”

Validare – A 19 characters numeric field that may contain up to 5 decimals. The strike price must be expressed in the major 
currency (e.g. Euros rather than cents). Negative values are not allowed.
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Strike price

InstrumentId

40IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – “The maturity date of a bond or other form of securitised debt, or the exercise date/maturity date of a derivative 

contract”

Standard – pentru fişierul XML Standardul ISO extins 8601 pentru formatul de dată AAAA-LL-ZZ.
Standard – pentru fişierul XLS ZZ\LL\AAAA. Se va tasta apostrof înaintea datei pentru a o transformat în şir de caracter

OTC derivative specific requirement – If the instrument (e.g. option, warrant, spread bet, swap…) has multiple expiration dates, 
the latest expiration date should be populated.
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ExpirationDate

InstrumentId

41IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere: Preţul unitar al valorii mobiliare sau contractului aferent unui instrument derivat excluzând comisionul şi (acolo unde este
cazul) dobanda acumulata. În cazul instrumentelor derivate, preţul poate fi exprimat într-o anumită monedă sau procentual. Astfel, se va
completa după caz, Price Currency sau Price Percentage.

Standard – Câmpul trebuie să conţină o valoare numerică pozitivă exprimând preţul (preţul unitar sau procentual), având maxim 19
caractere, cu maxim 5 zecimale şi separator punct. Partea zecimală nu trebuie să conţină ultima cifra 0 (zero).

Validare – Conform regulilor menţionate în standard. În plus, se va completa un singur câmp dintre cele două: PriceCurrency sau
PricePercentage.

UnitPrice

UnitPrice
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42IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere: Moneda în care este exprimat preţul. Daca, în cazul obligaţiunilor sau a altor forme de instrumente securitizate, preţul este
exprimat ca procent, câmpul se completează cu moneda valorii nominale.

Standard – Câmpul trebuie completat cu o valoare de 3 caractere din lista pusă la dispoziţie de CNVM (trebuie folosite unităţile
primare nu subdiviziuni – spre exemplu Euro nu eurocenţi). În cazul în care preţul este exprimat procentual, câmpul se va completa cu
moneda valorii nominale a titlului de credit. Dacă preţul este exprimat ca valoare, câmpul trebuie completat cu moneda tranzacţiei.

Validare – Valoarea completată trebuie să se regăsească în lista pusă la dispoziţie de CNVM. Monedele care existau înainte de EURO
(mărcile germane spre exemplu) sunt acceptate, cu condiţia respectării standardului.

Guidelines – Ensure that the price of derivative contracts is shown as a currency value for the contract rather than a tick value.

PriceNotation

UnitPrice
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43IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere - Numărul de unităţi tranzacţionate din instrumentul financiar respectiv, valoarea nominală totală a unei tranzacţii cu obligaţiuni
sau numărul de contracte derivate care fac obiectul tranzacţiei.

Standard – Câmpul trebuie completat cu un număr zecimal de maxim 19 caractere din care maxim 5 pot fi zecimale.

Validare – Se verifică standardul specificat mai sus.

Nota – Pentru obligaţiuni, trebuie completată valoarea nominală totală a tranzacţiei şi nu numărul de unităţi. Spre exemplu, dacă se
tranzacţionează (la 100%) 5200 € dintr-o obligaţiune, aceasta echivalează cu 52 de unităţi la valoarea nominală a unei obligaţiuni de
100 euro, iar în câmp trebuie completată valoarea 5200, reprezentând produsul dintre numărul de unităţi tranzacţionate si valoarea
nominală a acestora.

Quantity

UnitPrice
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44IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – Identificatorul contrapărţii tranzacţiei. Identificatorul trebuie completat în modul urmator:
-în cazul în care contrapartea este o firmă de investiţii, se va specifica codul BIC al acestei firme în câmpul ConterpartyBIC;
-în cazul în care contrapartea este o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare (MTF – Multilateral Trading Facility) sau 
o entitate care acţionează în calitate de contraparte centrală, se va specifica codul MIC al acestei entităţi în câmpul ConterpartyMIC;
-în cazul în care contrapartea nu are niciuna din calităţile precizate mai sus, identificatorul va fi asimilat codul clientului firmei de investiţii 
care a executat tranzacţia şi se va completa câmpul ConterpartyInternalCustomerIdentification.

Standard – După caz, se va aplica unul din următoarele reguli:

Tip contraparte Specificaţii cod Standard ISO Câmp de completat

Firmă de investiţii Cod alfanumeric de 11 caractere BIC ISO 9362 CounterpartyBIC

Piaţă Reglementată Cod alfanumeric de 4 caractere ISO 10383 ConterpartyMIC

MTF Cod alfanumeric de 4 caractere ISO 10383 ConterpartyMIC

Contrapartea Centrală Codul BIC sau codul MIC al contrapărţii centrale 10383 sau 9362 CounterpartyBIC sau CounterpartyMIC

Alte Trebuie completat cu codul alfanumeric de n/a CounterpartyInternalCustomerIdentification
maxim 40 de caractere reprezentând codul intern
alocat de raportor contrapărţii.

Validare – Se verifică regulile specificate mai sus.

ConterpartyMIC/CounterpartyBIC/CounterpartyInternalCustomerIdentification

ConterpartyIdentificationCustomer
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45IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – În art. 13 (4) alin. 2 din cadrul directivei MiFID privind pieţele reglementate se precizează faptul că statele membre pot 
de asemenea solicita firmelor de investiţii rapoarte de tranzacţionare pentru a identifica clienţii pentru care firma de investiţii a 
executat anumite tranzacţii.

Standard – În cazul în care se cunoaşte codul de identificare al clientului, aceste trebuie completat. În cazul în care clientul este o 
altă firmă şi se cunoaşte codul BIC al acesteia, se va completa codul BIC conform standardului ISO 9362, în câmpul ClientBIC. În 
cazul în care nu se cunoaşte codul BIC al clientului, se completează codul intern al clientului disponibil la nivelul firmei de investiţii 
care raportează, în câmpul ClientCustomerInternal.

Validare – În cazul în care nu se cunoaşte niciunul din codurile specificate mai sus, câmpurile se lasă necompletate.

ClientBIC/ClientCustomerInternal (opțional)

Client
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46IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Descriere – Identificatorul locului unde tranzacţia a avut loc. Acesta poate fi reprezentat prin:
-codul MIC sau codul BIC al locului de tranzacţionare, în cazul în care unul dintre acesta este disponibil;
-marcarea tranzacţiei ca fiind de tip „OTC‟ în celelalte cazuri.

Standard – Dacă locul de tranzacţionare este o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare, se va completa 
câmpul TradingVenueMIC cu codul MIC (ISO 10383) al locului de tranzacţionare. 
Dacă locul de tranzacţionare este un operator independent, se va completa câmpul TradingVenueBIC cu codul BIC (ISO  9362) al 
firmei de investiţii care acţionează ca operator independent. 
În cazul în care tranzacţia a avut loc în afara pieţei, se va completa câmpul TradingVenueXOFF cu valoarea 'XOFF„.

Validare –Câmpul principal TradingVenueCode trebuie completat ori cu un cod MIC, ori cu un cod BIC, ori cu valoarea 'XOFF', iar 
în cazul în care se completează un cod BIC, caracterele 5 şi 6 ale codului trebuie să corespundă codului ISO al  ţării de provenienţă 
a firmei de investiţii.

TradingVenueMIC / TradingVenueBIC / TradingVenueXOFF

TradingVenueCode
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47IV. Descrierea câmpurilor raportării RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010
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48IV. Completarea câmpurilor pe tipuri de derivate  în raportarea RZTROTC

Options Warrants Futures

CfDs 

and 

TRS

Spread 

bets

Swaps (other 

than CfDs, 

TRS and CDS)

CDS
Complex 

derivatives

Put/call identifier M M N O O N N O

Price multiplier M M M O O M N O

Strike Price M M N O O N N O

Expiration date M M M O O M O O

Legendă

M – Acest câmp trebuie obligatoriu să fie populat pentru acest tip de instrument.
O – Acest câmp ar putea fi completat pentru acest tip de instrument în unele cazuri. În fişierul xls în cazul în care nu se populează cu o valoare
se va completa cu – (minus)
N – Acest nu se completează în fişierul XML. În fişierul XLS câmpul se completează cu – (minus) pentru acest tip de instrument.

Population of fields per type of derivative:
The following table presents the requirements in terms of the population of the fields above for each type of derivative. It again
concentrates only on the relevant fields as the other fields should always be populated.

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010
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II. Câmpuri 

RZTRAII

IV. Câmpuri 

RZTROTC

II. Câmpuri 

RZTRISIN

I. Intrebări
frecvente

III. Exemple 

RZTRISIN

V. Exemple 

RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010
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CONTEXT

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-17 2009-09-17

Trading time 15:35:21 15:35:21

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 2000 2000

Unit Price 0.6 0.6

Price Notation EUR EUR

Derivative type O O

Ultimate underlying identification FR0000133308 FR0000133308

Put/call identifier C C

Price multiplier 100 100

Strike price 17 17

Expiration date 2009-10-31 2009-10-31

Instrument identification

An investment firm TESTROB1001 buys 2000 contracts from investment firm TESTROB1002. The contracts are call options. Each contract
represents 100 shares of France Telecom at a 17€ Strike Price, expiring on 31/10/09. The premium per share is 0.6€.

Ultimate Underlying identification
This is the ISIN code of France Telecom SA.

Unit Price
The unit price is the premium per share e.g. 0.6€.

V. Exemple completare RZTROTC Ex. 01

EXPLICATII

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



An investment firm TESTROB1001 buys 2000 contracts from investment firm TESTROB1002. The contracts are call options. Each contract
represents 100 shares of France Telecom at a 17€ Strike Price. The premium per share is 0.9€. However, the buyer of the option has the choice
to exercise their options between three dates 28/02/10, 31/03/10 or 30/04/10.

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-17 2009-09-17

Trading time 15:35:21 15:35:21

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 2000 2000

Unit Price 0.9 0.9

Price Notation EUR EUR

Derivative type O O

Ultimate underlying identification FR0000133308 FR0000133308

Put/call identifier C C

Price multiplier 100 100

Strike price 17 17

Expiration date 2010-04-30 2010-04-30

Instrument identification

Expiration date
As the option has multiple expiration dates, the 
latest expiration date is populated.
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Ex. 02

CONTEXT

EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Investment firm A buys 200 warrants from TESTROB1002 each warrant gives the right to sell 100 shares of France Telecom at 17,50€, expiring
30 September 2014. The premium per share is 0,6€.

52

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-17 2009-09-17

Trading time 13:30:36 13:30:36

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 200 200

Unit Price 0.6 0.6

Price Notation EUR EUR

Derivative type W W

Ultimate underlying identification FR0000133308 FR0000133308

Put/call identifier P P

Price multiplier 100 100

Strike price 17.50 17.50

Expiration date 2014-09-30 2014-09-30

Instrument identification
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Ex. 03

CONTEXT

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Investment firm TESTROB1001 buys 200 forward contracts from firm TESTROB1002 each forward contract relates to 100 bonds issued by
Bekaert with maturity 31 December 2010 and a future price of 103.

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-17 2009-09-17

Trading time 13:30:36 13:30:36

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty co TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 200 200

Unit Price 103 103

Price Notation EUR EUR

Derivative type F F

Ultimate underlying identification BE0002160266 BE0002160266

Put/call identifier

Price multiplier 100 100

Strike price

Expiration date 2010-12-31 2010-12-31

Instrument identification
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Ex. 04

CONTEXT

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Investment firm TESTROB1001 buys 10 000 CfDs on Vodafone shares at 1.36 GBP from investment firm TESTROB1002

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-01 2009-09-01

Trading time 09:30:10 09:30:10

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 10000 10000

Unit Price 1.36 1.36

Price Notation GBP GBP

Derivative type D D

Ultimate underlying identification GB00B16GWD56 GB00B16GWD56

Put/call identifier

Price multiplier

Strike price

Expiration date

Instrument identification
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Ex. 05

CONTEXT

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Investment firm TESTROB1001 buys 10 000 Total Return Swaps on Vodafone shares at 1.36 GBP from investment firm TESTROB1002 expiring on
16 December 2009.

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-01 2009-09-01

Trading time 09:30:10 09:30:10

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 10000 10000

Unit Price 1.36 1.36

Price Notation GBP GBP

Derivative type D D

Ultimate underlying identification GB00B16GWD56 GB00B16GWD56

Put/call identifier

Price multiplier

Strike price

Expiration date 2009-12-16 2009-12-16

Instrument identification
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Ex. 06

CONTEXT

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Investment firm TESTROB1001 buys a spread bet from investment firm TESTROB1002. The spread bet is for €100 for every cent movement in the
price of Ryanair Holdings Plc from €3.30, the reference price for the transaction. The spread bet has no expiry date.

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-08-24 2009-08-24

Trading time 15:40:11 15:40:11

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 100.00 100.00

Unit Price 3.30 3.30

Price Notation EUR EUR

Derivative type X X

Ultimate underlying identification IE00B1GKF381 IE00B1GKF381

Put/call identifier

Price multiplier

Strike price

Expiration date

Instrument Identification

Quantity
This is the amount of Euros ‘bet’ for every cent
movement in the price of Ryanair i.e. €100.00.
Ultimate Underlying identification
This is the ISIN code for Ryanair Holdings Plc.
Unit Price
This is the reference price for Ryanair for the
transaction i.e. €3.30.
Price Notation
This is the currency of the spread bet i.e. Euro
Expiration Date
This is not populated as the spread bet does not have
an expiry date.
Price Multiplier
This field is not populated as the spread bet is based
on a movement of one point (cent).
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CONTEXT

EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-10-24 2009-10-24

Trading time 15:40:17 15:40:17

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 100.00 100.00

Unit Price 0.10 0.10

Price Notation GBP GBP

Derivative type X X

Ultimate underlying identification GB00B16GWD56 GB00B16GWD56

Put/call identifier C C

Price multiplier 100 100

Strike price 1.40 1.40

Expiration date 2010-12-18 2010-12-18

Instrument Identification

Quantity
This is the amount of GB Pounds ‘bet’ for every penny
movement in the premium/price of the Vodafone December
2010 140p call option i.e. £100.00.
Ultimate Underlying identification
This is the ISIN code for Vodafone Plc.
Unit Price
This is the premium/price of the Vodafone December 2010
140p call option.

Price Notation
This is the currency of the spread bet i.e. GB Pounds.
Strike Price
This is the strike price of the option

Investment firm TESTROB1001 buys a spread bet on a call option from investment firm TESTROB1002. The spread bet is for £100 for every penny
movement in the premium of the Vodafone December 2010 140p call option, the reference price for the transaction. The spread bet expires on 18
December 2010.

Expiration Date
This is the final expiration date for the Vodafone December 2010 140p call option and therefore the final date for the spread bet.
Price Multiplier
As this is a spread bet on an option, the number in this field represents the number of shares in one option contract i.e. 100 shares per contract.
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CONTEXT

EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2010-10-24 2010-10-24

Trading time 15:40:17 15:40:17

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 100.00 100.00

Unit Price 3.30 3.30

Price Notation GBP GBP

Derivative type X X

Ultimate underlying identification IE00B1GKF381 IE00B1GKF381

Put/call identifier

Price multiplier

Strike price

Expiration date 2010-12-31 2010-12-31

Instrument Identification

Quantity
This is the amount of GB Pounds ‘bet’ for every
penny movement in the price of Ryanair i.e.
£100.00.
Ultimate Underlying identification

Investment firm TESTROB1001 buys a spread bet from investment firm TESTROB1002. The spread bet is for £100 for every cent movement in the
price of Ryanair Holdings Plc from €3.30,, the reference price for the transaction. The spread bet has an expiration date of 31 December 2010.

Expiration Date
The spread bet has an expiration data of 31 December 2010.
Price Multiplier
This field is not populated as the spread bet is based on a movement of one point (cent).
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This is the ISIN code for Ryanair Holdings Plc
Unit Price
This is the reference price for Ryanair for the
transaction i.e. €3.30.
Price Notation
This is the currency of the spread bet rather than the
currency of the underlying reference price - i.e. GBP
rather than EUR.

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-16 2009-09-16

Trading time 13:05:00 13:05:00

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator S B

Trading capacity P P

Quantity 1000000 1000000

Unit Price 18.50 18.50

Price Notation EUR EUR

Derivative type S S

Ultimate underlying identification FR0000133308 FR0000133308

Put/call identifier

Price multiplier 1 1

Strike price

Expiration date 2011-09-16 2011-09-16

Instrument identification

On 16-09-09, firm TESTROB1001 (‘Equity Amount Payer’) enters into a two-year, cash-settled, equity swap with firm TESTROB1002 (‘Fixed Rate
Payer’) whereby firm A agrees to pay at maturity the total performance of France Telecom stock (initial reference price: € 18.50) and receives
quarterly the total performance of three-month LIBOR minus a spread. The number of shares subject to the swap agreement is 1 000 000, which
results in a

Buy/Sell Indicator
The buyer of the Equity Swap (Buy/Sell Indicator, B) is the one who gets the risk of the price movement of the underlying (the Fixed Rate Payer
and Equity Amount Receiver). So the seller (S) is the Equity Amount Payer and Fixed Rate Receiver
Unit Price
This is the reference price of France Telecom when the Equity Swap is traded.
Price Multiplier
This field must contain the number of underlying instruments that one contract represents. So, if one Equity Swap contract represents €
18.500.000, the number of shares covered by the swap is 1.000.000 (Quantity field) at the initial reference price of € 18.50 and the Price
Multiplier is 1.
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Ex. 10

CONTEXT

notional value of the equity swap of €18 500 000.
Each quarter, firm TESTROB1002 will pay the three-
month LIBOR rate minus a spread, divided by four,
multiplied by € 18.500.000 to firm TESTROB1001. At
maturity, firm TESTROB1001 will pay to firm
TESTROB1002 the total percentage positive price
performance of France Telecom stock multiplied by €
18 500 000. Dividends will be paid to firm
TESTROB1002 when the investor receives them.

EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Most equity swaps involve a floating leg and an equity leg, although some exist with two equity legs. Consider the following example:
On 16-09-09, firm TESTROB1001 (‘Equity Amount Payer’) enters into a two-year, cash-settled, equity swap with firm TESTROB1002 (‘Fixed Rate
Payer’) whereby firm TESTROB1001 agrees to pay at maturity the total performance of France Telecom stock (initial reference price: € 18.50) and
receives quarterly the total performance of Telefonica

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-16 2009-09-16

Trading time 13:05:00 13:05:00

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator S B

Trading capacity P P

Quantity 1000000 1000000

Unit Price 18.50 18.50

Price Notation EUR EUR

Derivative type S S

Ultimate underlying identification FR0000133308 FR0000133308

Put/call identifier

Price multiplier 1 1

Strike price

Expiration date 2011-09-16 2011-09-16

Instrument identification
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Ex. 11 Equity Swap with two equity legs

CONTEXT

(initial reference price: € 19). The number of shares
subject to the swap agreement is 1 000 000, which
results in a notional value of the equity swap of €18
500 000. At maturity, firm B will pay performance of
Telefonica, divided by four, multiplied by €
18.500.000 to firm A, and firm A will pay to firm B
the total positive price performance of France
Telecom stock multiplied by € 18.500.000. Dividends
will be paid to firm A (Telefonica) and to firm B
(France Telecom) when the investor receives them.
An Equity Swap with two equity legs will be reported
with two different transaction reports:

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-16 2009-09-16

Trading time 13:05:00 13:05:00

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 973684 973684

Unit Price 19.00 19.00

Price Notation EUR EUR

Derivative type S S

Ultimate underlying identification ES0178430E18 ES0178430E18

Put/call identifier

Price multiplier 1 1

Strike price

Expiration date 2011-09-16 2011-09-16

Instrument identification

•EQUITY SWAP DIAGRAM

Firm A
(owns the
shares of
France

Telecom)

Firm B
(owns the
shares of

Telefonica)

Positive stockprice performanceof
France Telecomand dividends (if any)

Negative Stock Price Performanceof
France Telecom

Positive Stock Price Performance of
Telefonicaand dividends (if any)

Negative Stock PricePerformance of
Telefonica

Buy/Sell Indicator
The buyer of the Equity Swap (Buy/Sell Indicator, B)
is the one who gets the risk of the price movement of
the underlying.
Unit Price
This is the reference price of the underlying asset
when the Equity Swap is traded.
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EXPLICATII

Price Multiplier
This field must contain the number of underlying instruments that one contract represents. So if one Equity Swap contract represents €
18.500.000, the number of shares covered by the swap is 1.000.000 (Quantity) at the initial reference price of € 18.50 and the Price Multiplier is
1.

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-16 2009-09-16

Trading time 13:05:00 13:05:00

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator S B

Trading capacity P P

Quantity 18500000 18500000

Unit Price 103.44 103.44

Price Notation EUR EUR

Derivative type S S

Ultimate underlying identification ES0211845211 ES0211845211

Put/call identifier

Price multiplier 1 1

Strike price

Expiration date 2011-09-16 2011-09-16

Instrument identification

•DEBT SWAP DIAGRAM

Buy/Sell Indicator
The buyer of the Debt Swap (Buy/Sell Indicator, B) is the one who gets the risk of the price movement of the bond. So the seller (S) is the Bond
Performance Amount Payer and Fixed Rate Receiver.
Unit Price
This is the reference price of the Abertis bond when the Bond Swap is traded.
Price Multiplier
This field must contain the number of underlying instruments that one contract represents. So, one Debt Swap contract represents € 18.500.000
(Quantity field) at the initial reference price of € 103.44 and the Price Multiplier is 1.

On 16-09-09, firm TESTROB1001 (‘Bond Performance Amount Payer’) enters into a two-year, cash-settled, bond swap with firm TESTROB1002

(‘Fixed Rate Payer’) whereby firm TESTROB1001 agrees to pay at maturity the total performance of a specific Abertis bond (initial reference price
103.44 and ISIN code ES0211845211) and receives quarterly the total performance of three-month LIBOR minus a spread. The notional value
of the bond swap is € 18.500.000. Each quarter, firm
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Ex. 13 Debt Swap

CONTEXT

TESTROB1002 will pay the three-month LIBOR rate
minus a spread, divided by four, multiplied by €
18.500.000 to firm A. At maturity, firm A will pay to
firm TESTROB1002 the total percentage positive price
performance of the Abertis bond multiplied by €
18.500.000.

EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2010-06-03 2010-06-03

Trading time 13:05:00 13:05:00

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB100

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator S B

Trading capacity P P

Quantity 10000000 10000000

Unit Price 1.40 1.40

Price Notation GBP GBP

Derivative type S S

Ultimate underlying identification GB00BI6GWD56 GB00BI6GWD56

Put/call identifier

Price multiplier 1 1

Strike price

Expiration date 2015-06-03 2015-06-03

Instrument identification

On 3 June 2010, firm TESTROB1001 (‘dividend payer’) enters into a five-year, dividend swap with firm TESTROB1002 (‘Fixed Rate Payer’) whereby
firm TESTROB1001 agrees to pay the actual quarterly dividends from Vodafone Group plc to firm TESTROB1002 in return for a fixed rate quarterly
payment. The notional value of the dividend swap is £14 million pounds with an initial reference price of £1.4 for the underlying stock implying
a quantity of 10 million. Each quarter, firm TESTROB1001 will pay firm TESTROB1002 the equivalent actual quarterly dividend from 10 million
Vodafone shares in return for the agreed fixed rate payment from firm TESTROB1002.

Buy/Sell Indicator
The buyer of the Dividend Swap (Buy/Sell Indicator, B) is the one who receives the equivalent actual dividend payments, so the seller
(S) is the Dividend Payer and Fixed Rate Receiver
Unit Price
This is the reference price of Vodafone Group when the Dividend Swap is agreed.
Quantity
This is the number of shares that are subject to the dividend swap agreement
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Ex. 14 Divident swap

CONTEXT

EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



Client TESTROB1001 sells protection to firm TESTROB1002 for 20 million Dollars in Alcatel debt. Reference obligation is Alcatel 4,75% January
2011 (FR0000189201).

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2009-09-17 2009-09-17

Trading time 15:35:31 15:35:31

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator S B

Trading capacity P P

Quantity 20000000 20000000

Unit Price 485 485

Price Notation USD USD

Derivative type Z Z

Ultimate underlying identification FR0000189201 FR0000189201

Put/call identifier

Price multiplier

Strike price 500 500

Expiration date 2014-03-20 2014-03-20

Instrument identification

Buy / Sell indicator: B is for the buyer of protection, S
for the seller of protection.
Unit Price
In this example, the transaction requires a 500 basis
points annual coupon and an initial payment of 970k€
i.e. 485 bps of the nominal.
Quantity: this is the notional amount for which
protection is bought / sold. The notional amount is
expressed in currency – i.e. Euros in this case (NOT in
standard 10M contracts)
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EXPLICATII

V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010



On 04 November 2010 at 10:24:46 UTC, an investment firm TESTROB1001 enters an agreement to buy 5000 chooser option contracts from
investment firm TESTROB1002. Each contract allows investment firm TESTROB1001 to either buy or sell 1000 Vodafone shares of Vodafone plc
common stock for 140p at any date up to 31/12/10. The contract premium is 15p.

Numele câmpului Conţinutul raportului 1 Conţinutul raportului 2

Trading day 2010-11-04 2010-11-04

Trading time 10:24:46 10:24:46

Reporting firm identification TESTROB1001 TESTROB1002

Instrument Description
Vodafone 140 Chooser 

Option 31 Dec 10

Vodafone 140 Chooser 

Option 31 Dec 10

Counterparty code TESTROB1002 TESTROB1001

Venue identification XXXX XXXX

Buy/Sell Indicator B S

Trading capacity P P

Quantity 5000 5000

Unit Price 0.15 0.15

Price Notation GBP GBP

Derivative type K K

Ultimate underlying identification GB00B16GWD567 GB00B16GWD567

Put/call identifier

Price multiplier 1000 1000

Strike price 1.4 1.4

Expiration date 2010-12-31 2010-12-31

Instrument identification

Put/call Identifier

Although the instrument is an option, the put/call
identifier cannot be populated as the option gives the
right to either sell or buy the underlying instrument.
Instrument description

CESR does not intend to exchange the instrument
description through TREM, due to languages
differences.
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V. Exemple completare RZTROTC

La data 05.05.2009 actualizat  30.10.2010
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Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la  

031.105.38.04

Direcția Tehnologia Informației

Telefon :

eMail : rese.suport@cnvmr.ro
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