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Zarządzanie portfelem certyfikatów jest coraz więcej cenione - EUA i
CER przynoszą pieniądze, zanim zostaną one umorzone w KASHUE
Certyfikaty emisji, które do kwietnia każdego roku
za rok ubiegły zwracane zostają do urzędu, leżą z
reguły aż do tego momentu bezużytecznie na koncie
KASHUE. Jeżeli jednak w międzyczasie do
momentu ich umorzenia będzie się nimi tak
gospodarowało, żeby przynosiło to zyski, może
przedsiębiorstwu
przynieść
to
dochody,
porównywalne do procentów z lokaty kapitału.
W naszym poprzednim News-emisje 07-2009
zajęliśmy się możliwością sprzedaży posiadanych na
koncie certyfikatów CER przy równoczesnym, w
późniejszym momencie ich odkupieniu. Pieniądze z
tej sprzedaży są jak bezprocentowa pożyczka lub
jako lokata kapitału, mogą przynieść zysk w formie
procentów.
Natomiast w tym News-emisje 08-2009 zajmiemy się
zarządzaniem portfela certyfikatów EUA i CER
poprzez usługodawcę w zamian za wypłatę za
zarządzanie portfelem, porównywalne z wypłatą
procentów za ulokowaną gotówkę w banku.
Zarządzanie portfelem certyfikatów CO2 przez
usługodawcę
Zarządzanie samodzielnie przez przedsiębiorcę z reguły
się nie opłaca, ponieważ wymagana jest tutaj
kompleksowa znajomość tematu i na ogół nie ma
odpowiedniej ilości certyfikatów. W przeciwieństwie do
tego prawie zawsze opłaca się nawet przy małej ilości
certyfikatów oddać je w zarządzanie, łącznie z
certyfikatami innych firm, w ręce specjalisty.
Zarządzanie certyfikatami przedsiębiorcy tak aby
przynosiło zyski, jest możliwe tylko wtedy, gdy
certyfikaty znajdują się na koncie usługodawcy
wyspecjalizowanego w ich zarządzaniu lub jeżeli

przedsiębiorca zarządza nimi aktywnie i samodzielnie.
Certyfikaty EUA i CER przedsiębiorcy, które znajdują
się na koncie w KASHUE, są tam oczywiście tylko
jakby były magazynowane a nie jest to miejsce, w
którym wzrasta ich wartość w formie pieniężnej lub
gdzie certyfikaty się pomnażają.
Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorców
rozpoznaje, że zarządzanie portfelem certyfikatów
poprzez odpowiednich usługodawców pozwala osiągnąć
bardzo dobre zyski. Z kolei z innej strony istnieje
jeszcze wielu polskich przedsiębiorców, którzy są
zdania, że certyfikaty muszą zostać na koncie w
KASHUE do momentu ich umorzenia.
Taka opinia nie jest w gruncie rzeczy niczym złym,
jednak ci przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę fakt,
że przy takiej opinii tracą jakiekolwiek szanse na często
nawet bardzo wysokie zyski. W tym przypadku nie ma
to znaczenia, czy przedsiębiorstwo posiada za dużo czy
za mało certyfikatów. Certyfikaty mogą zawsze i w
każdym momencie zostać oddane usługodawcy do
zarządzania.
Najlepszym przykładem na to jest spadek cen
certyfikatów EUA1 w przedziale czasu od kwietnia
2006 do kwietnia 2008 z 29 Euro na 0,01 Euro na tonie.
Przedsiębiorcy, którzy w maju 2006 sprzedali
certyfikaty z ich konta za 18 Euro za tonę, ażeby je
następnie za rok lub dwa lata później za 5 Euro lub 2
Eurocenty odkupić, uzyskali horendalnie wysokie zyski.
Po części spekulowali oni na takie ceny, po części mieli
oni tylko szczęście.
Ale prawie oni wszyscy mieli coś wspólnego:
mianowicie zabezpieczyli się przeciwko wzrastającym
cenom i tym samym niczym nie ryzykowali.
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Przedsiębiorstwo, które nie podjęło żadnych kroków,
również nie uzyskało żadnych zysków. Do tego jeszcze
w europejskiej konkurencji staje się coraz bardziej
jasne, że możliwe ale niezrealizowane zyski z handlu
emisjami CO2 mogą oznaczać wyraźną niekorzyść
wśród konkurencji.
Dlaczego jest możliwe zarządzanie portfelem
certyfikatów CO2?
Zasada stałego zarządzania certyfikatami CO2 jest
możliwa ponieważ każdy przedsiębiorca z Unii
Europejskiej otrzymuje swoje certyfikaty po pierwszym
przydziale od urzędu zawsze 1-go marca każdego roku.
Otrzymane certyfikaty leżą na koncie CO2 w urzędzie
(w Polsce jest to KASHUE) do momentu aż będą one
potrzebne żeby je umorzyć.
Ilość certyfikatów, które muszą być umorzone do 30
kwietnia wylicza się z raportu rocznego, który musi być
przedtem do 31 marca każdego roku przedłożony w
urzędzie.
Ponieważ jednak przedsiębiorca już wcześniej 1 marca
otrzymał swoje nowe certyfikaty na rok bieżący,
posiada on ciągle jeszcze certyfikaty na koncie, których
w zasadzie nie potrzebuje. W ten sposób przedsiębiorca
może oddać do zarządzania cały przydział roczny,
ponieważ 30 kwietnia może on zwrócić certyfikaty
nowe, które otrzymał osiem tygodni wcześniej (1
marca).
Kreatywność i zabezpieczenie usługodawcy z
zewnątrz przynoszą dodatkową wartość.
Przy zarządzaniu certyfikatami, czyli przy ich
administrowaniu na koncie handlowym usługodawcy
jest bardzo znaczącym, co można mu z nimi robić a
czego nie wolno. To musi być uregulowane w
odpowiedniej umowie pomiędzy przedsiębiorcą a
usługodawcą. W tej umowie powinny być uregulowane
takie punkty jak czas trawania zarządzania
certyfikatami, możliwe zyski i ewentualne ryzyka.
W normalnym przypadku jakiekolwiek ryzyko powinno
było być wykluczone, co zmniejsza oczywiście szanse
zysku. Pomimo tego istnieje jednak kilka interesujących
możliwości, przy których polscy przedsiębiorcy przy
zarządzaniu przez usługodawcę, bez ryzyka mogą
osiągnąć dobre zyski. Wysokość zysków jest jednak
często zależna od kreatywności, elastyczności i
szybkości usługodawcy.
A dzieje się tak dlatego, że usługodawca jest w stanie
wykorzystać szczególne sytuacje na rynkach. Do
szczególnych sytuacji dochodzi wtedy, gdy pewne ceny
„produktów” (objaśnienie w następnym rozdziale) nagle
inaczej się rozwijają niż w normalnym przypadku. W
takim przypadku poprzez kupno, sprzedaż, ponowne
kupno, ponowną sprzedaż i zamianę EUA i CER na

rynku Spot lub rynku Future na giełdzie usługodawca
może uzyskać korzyści dla przedsiębiorcy. Pomnaża on
certyfikaty lub uzyskuje dodatkowe zyski pieniężne lub
jedno i drugie. Bank nie robi nic innego z lokatą
pieniężną niż wypłaca zyski z oprocentowania, które
wcześniej wygospodarza.
Tutaj jednak potrzebne jest nie tylko długoletnie
doświadczenie usługodawcy ale także ciągła obserwacja
sytuacji cenowych poszczególnych produktów lub ich
wariantów na giełdach.
Infobox
Zabezpieczenie przy zarządzaniu CO2
Emissionshändler.com®
jako
członek
i
zarejestrowany uczestnik trzech giełd CO2 jak i
kompetentna firma doradcza zajmuje się z
powodzeniem od stycznia 2006 zarządzaniem CO2
dla ponad 250 przedsiębiorstw w Europie, w tym
ponad 80 z Polski. Część tych transakcji zarządzania
zostaje zawarta przez Emissionshändler.com®
bezpośrednio na różnych giełdach a inna część
zostaje przeprowadzona we współpracy z
państwowymi przedsiębiorstwami.
Przedsiębiorstwami państwowymi są banki i
koncerny energetyczne, które w 100% należą do
skarbu państwa europejskiego. Korzyścią tutaj jest
dużo wyższe bezpieczeństwo niż przy transakcji z
normalnym
bankiem
lub
przedsiębiorstwem
handlującym CO2.
U Emissionshändler.com® klient może w każdej
chwili wybrać czy ustali zarządzanie jego CO2
bezpośrednio przy pomocy Emissionshändler.com®
czy
bezpośrednio
poprzez
przedsiębiorstwo
państwowe. Jeżeli ilość certyfikatów do zarządzania
ma pewną wielkość (w pojedyńczym przypadku musi
to być omówione), wtedy może zostać ustalone
ogólne zarządzanie CO2 lub specjalna pojedyńcza
transakcja bezpośrednio z przedsiębiorstwem
państwowym. W tym przypadku rola Emissionshändler.com® ogranicza się do roli doradcy
przedsiębiorcy i wybraniu dla niego odpowiedniego
przedsiębiorstwa
państwowego
jak
i
wynegocjowaniu umowy pomiędzy jednym a drugim.
Tutaj dla przedsiębiorcy rolę grają już tylko detale
umowy i naturalnie cena/zysk . Tematyka
zabezpieczenia wyjaśnia już się sama w sobie
poprzez status przedsiębiorstwa państwowego. Przy
roli Emissionshändler.com® jako doradcy dochodzi
do zapłaty za usługę na zasadzie skutecznej
transakcji. To znaczy, że przedsiębiorca opłaca
Emissionshändler.com® jako doradcę tylko w
przypadku gdy przez doradcę został osiągnięty
wcześniej zdefiniowany wynik/cel.
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Czym są produkty CO2 i ich warianty?
Jako produkty oznacza się nie tylko po prostu
certyfikaty EUA lub CER ale również ich warianty ze
Spread (różnica między cenami). To są np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spot CER
Spot EUA
Forward EUA-grudzień 2009, 2010, 2011, 2012
Forward CER-grudzień 2009, 2010, 2011, 2012
EUA-CER Spot-Spread
Spread Spot-EUA na CER-Forward 2009-2012
Spread Spot-CER na EUA-Forward 2009-2012
Spread CER-Forward 2009 na CER-Forward 2010
Itd.

To oznacza, że istnieją ceny nie tylko na certyfikaty
EUA i CER na rynku Spot ale również na rynku Future
na różne lata. Również istnieją ceny na różnicę cenową
pomiędzy rodzajami certyfikatów na rynku Spot i na
rynku Future. Idąc dalej rozróżniamy jeszcze ceny za
różnicę pomiędzy pojedyńczymi latami 2009, 2010,
2011 i 2012 i oprócz tego ceny za kombinację pomiędzy
różnymi czasami z różnymi rodzajami certyfikatów.
Ogólnie jest do dyspozycji około 30-40 różnych
produktów i ich kombinacji z ciągle zmieniającymi się
cenami, przy pomocy których można zarobić pieniądze.
Tutaj podkreślić należy fakt, że przedsiębiorca ma
często szanse na zyski i pomnożenie certyfikatów, jeżeli
oczywiście wcześniej zlecił zarządzanie portfelem
certyfikatów specjaliście.
Przykład zastosowania: Zarządzanie CO2 ze SpotCER poprzez Emissionshändler.com®
Na początku należy stwierdzić, że przy zarządzaniu
CER poprzez Emissionshändler.com® nie chodzi tutaj o
sprzedaż CER na rynku Spot i zaraz później o ich
odkupionie na rynku Forward. Ten rodzaj „nabycia
kredytu” lub „lokaty pieniężnej” jest co prawda
interesujący i został już opisany w naszych Newsemisje 07-2009, jednak nie jest on identyczny z
zarządzaniem
certyfikatami
CER
poprzez
Emissionshändler.com®. Patrz skrzynka info z prawej.
Przy
zarządzaniu
portfelem
CER
poprzez
Emissionshändler.com® na jego koncie będą certyfikaty
CER pomnażane lub też przy ich pomocy zostaną
wygospodarowane pieniądze. To będzie możliwe,
ponieważ Emissionshändler.com® zawrze z wieloma
polskimi przedsiębiorcami umowy o zarządzaniu
(Zarządzanie-Umowa), tym samym połączy Spot-CER
(leżące bezużytecznie na kontach KASHUE) i połączy
je w grupy po 25.000 ton. Zawsze gdy uzbiera się ilość
25.000 ton CER, będą wypożyczone odpowiedniemu
europejskiemu
przedsiębiorstwu
bankowi
państwowemu, który to zarządzanie musi opłacić.

Wysokość tej opłaty zależeć będzie od długości trwania
pożyczki, od giełdowych cen CER i od stopy
procentowej banku państwowego.
Czas trwania wypożyczenia CER jest możliwy na
minimum 12 i maximum 42 miesiące. Z punktu
widzenia polskiego przedsiębiorcy musi on najpóźniej
do marca 2013 otrzymać CER z powrotem, ponieważ
najpóźniej do kwietnia 2013 potrzebuje umorzyć je w
KASHUE. Także CER-Spot, które jesienią 2009 leżą
bezużytecznie na jego koncie, może je jeszcze
wypożyczyć na okres 3,5 lat.
W przypadku, jeżeli przedsiębiorca oferuje do
zarządzania
więcej
niż
25.000
ton,
Emissionshändler.com® przekaże je bezpośrednio do
odpowiedniego banku przedsiębiorstwa państwowego
bez potrzeby czekania i zbierania dalszych certyfikatów
polskich przedsiębiorstw.
Przy ilościach CER powyżej 25.000 ton może dane
przedsiębiorstwo teoretycznie uzgodnić wypożyczenie
bezpośrednio
z
odpowiednim
bankiem
przedsiębiorstwem państwowym. Jednak nie jest to
utartym działaniem i do tego jeszcze skomplikowanym,
ponieważ odpowiednie umowy zawierane są tutaj w
języku angielskim przy użyciu angielskiego prawa.
Dlatego Emissionshändler.com® w takich przypadkach
jest do dyspozycji jako doradca z własnymi umowami w
języku polskim.
Infobox
Nabycie kredytu i lokata pieniężna poprzez
certyfikaty CO2
Przy nabyciu kredytu i lokacie pieniężnej przy
pomocy certyfikatów CO2 zostają one sprzedane w
październiku 2009 na rynku Spot i równocześnie na
rynku Future jako Forward na grudzień 2010 lub
2011 z powrotem odkupione. Korzyścią tutaj jest, nie
tylko brak żadnego ryzyka cenowego ale również
natychmiastowa gotówka, która jest wypłacona w
pełnej wysokości wartości CER. Z tą gotówką można
albo spłacić kredyt albo zrezygnować z zaciągnięcia
drogiego kredytu lub też może być ona sama w sobie
kredytem, który w normalnym przypadku byłby w
banku nieosiągalnym. Alternatywnie można tę
gotówkę ulokować w banku jako lokatę pieniężną
oprocentowaną na 2-3% lub wyżej. Szczegóły w
numerze News-emisje 07-2009.
Przykład zastosowania: Zarządzanie CO2 z
Forward-CER poprzez Emissionshändler.com®
Również przy zarządzaniu portfelem CER poprzez
Emissionshändler.com®
na
koncie
Emissionshändler.com® będą pomnażane certyfikaty
CER
lub
też
przy
ich
pomocy
zostaną
wygospodarowane pieniądze.
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Jednak w tym przypadku przedsiębiorca nie posiada
jeszcze jesienią 2009 na swoim koncie w KASHUE
certyfikatów Forward-CER lecz oczekuje ich dopiero w
grudniu 2009 2010, 2011 lub 2012.
Dlatego może on oczywiście już teraz zawrzeć umowę o
zarządzanie (Zarządzanie-Umowa) z Emissionshändler.com® ale certyfikatów nie może dostarczyć
natychmiast lecz dopiero później.
Dużą korzyścią jest, że przedsiębiorca, zresztą
dokładnie jak przy zarządzaniu Spot-CER, może już
teraz ustalić stałą opłatę za zarządzanie. To jest dlatego
szczególnie ważne i atrakcyjne, bo aktualnie jesienią
opłata za zarządzanie jest bardzo wysoka i ogólnie
oczekuje się, że do grudnia będzie ona ciągle spadać.
Czas trwania wypożyczenia przy zarządzaniu ForwardCER jest możliwy zawsze na 12 miesięcy.
Wypożyczenie następuje więc na 12, 24 lub 36
miesięcy. Dokładniej mówiąc, wypożyczenie może
nastąpić na:
• Grudzień 2009 do grudnia 2010
• Grudzień 2009 do grudnia 2011
• Grudzień 2009 do grudnia 2012
• Grudzień 2010 do grudnia 2011
• Grudzień 2010 do grudnia 2012
• Grudzień 2011 do grudnia 2012
Ponieważ polski przedsiębiorca musi swoje CER
najpóźniej do kwietnia 2013 umożyć w KASHUE,
mógłby on teoretycznie otrzymać swoje CER od
Emissionshändler.com® lub banku przedsiębiorstwa
państwowego również 4 miesiące później niż w
stardardowym terminie jakim jest tutaj grudzień 2012.
Czy jest to opłacalne, należy rozpatrzyć to w każdym
pojedyńczym przypadku.
Emissionshändler.com®, tak samo jak przy zarządzaniu
Spot-CER, przekaże certyfikaty Forward-CER zaraz po
ich otrzymaniu w grudniu 2009, 2010 lub 2011
bezpośrednio odpowiedniemu bankowi przedsiębiorstwu państwowemu. Po zakończeniu ustalonego
czasu wypożyczenia bank przedsiębiorstwo państwowe
zwróci
CER
poprzez
Emissionshändler.com®
polskiemu przedsiębiorcy. W przypadku jeżeli przy
zarządzaniu Forward-CER przedsiębiorca chciałby
zawrzeć umowę bezpośrednio z odpowiednim bankiem
przedsiębiorstwem
państwowym,
Emissionshändler.com® będzie znów do dyspozycji przedsiębiorcy
jako doradca, z własnymi umowami w języku polskim.
Przykład
zastosowania:
Zarządzanie
CO2
certyfikatami EUA poprzez Emissionshändler.com®
Przy
zarządzaniu
portfelem
EUA
poprzez
Emissionshändler.com®
na
koncie
Emissionshändler.com® będą pomnażane certyfikaty EUA lub też
przy ich pomocy zostaną wygospodarowane pieniądze
dla przedsiębiorcy.

Dokładnie jak przy zarządzaniu CER przedsiębiorca
zawiera umowę o zarządzaniu z Emissionshändler.com®. Jednak w przeciwieństwie do
zarządzania CER umowa o zarządzaniu EUA z
Emissionshändler.com® może być zawarta na obojętnie
jaką ilość certyfikatów i nie podlega żadnemu
ograniczeniu ilościowemu. Poprzez zawarcie umowy o
zarządzaniu EUA Emissionshändler.com® zobowiązuje
się w stosunku do przedsiębiorcy prowadzić tylko i
wyłącznie takie zarządzanie, które wyklucza
jakiekolwiek ryzyko. Poza tym Emissionshändler.com®
gwarantuje przedsiębiorcy pewną określoną dywidendę
w skali roku lub „dodatkową ilość” certyfikatów. Pewna
określona dywidenda w skali roku oznacza, że
przedsiębiorca otrzyma do 15 kwietnia każdego roku za
12 wcześniejszych miesięcy stałą opłatę za zarządzanie
i otrzyma z powrotem certyfikaty na swoje konto w
KASHUE. Opłatą za zarządzanie jest tutaj zależnie od
ustaleń suma w Euro lub przekazanie dodatkowej ilości
certyfikatów. Także pewnym jest, że przedsiębiorca
otrzymuje po 12 miesiącach swoje certyfikaty z
powrotem i ma korzyści w formie przelewu w Euro na
koncie bankowym lub też w formie przekazania
dodatkowych certyfikatów na jego konto w KASHUE.
W przypadku gdzie przedsiębiorca zawarł umowę o
zarządzaniu na czas dłuższy niż 12 miesięcy,
otrzymywać on będzie 15 kwietnia każdego roku tylko
przelew opłaty za zarządzanie na jego konto bankowe
lub dodatkową ilość certyfikatów a dopiero na samym
końcu umowy otrzyma on z powrotem swoje
wypożyczone certyfikaty.
Infobox
Zawieranie umowy o zarządaniu CER i EUA
Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać zyski z
certyfikatów EUA i CER leżących na ich koncie w
KASHUE, mogą zaciągnąć niewiążące informacje u
Emissionshändler.com® informujące ich o tym, jakby
miało to przebiegać w ich indywidualnym przypadku.
Emissionshändler.com® omówi z przedsiębiorcą
telefonicznie lub osobiście jego dotychczasową sytuację
certyfikatów, ustali czas trwania zarządzania i
sporządzi ofertę umowy opartą na aktualnych
warunkach giełd i oprocentowania. W razie takiej
potrzeby, mogą również zostać przygotowane i oddane
do wzglądu umowy przedsiębiorstwa państwowego. Po
podpisaniu umowy o zarządzaniu certyfikaty CER i
EUA zostają przekazywne przez przedsiębiorcę lub też
w przypadku zarządzania Forward zostaną one
dostarczone dopiero w nadchodzącym grudniu.
Zaraz później, zależnie od umowy, nastąpi wypłacenie
opłaty za wypożyczenie lub za zarządzanie przez
Emissionshändler.com® lub też przez przedsiębiorstwo
państwowe.
Więcej informacji pod numerem 0049 30 89726954 lub
mailem nielepiec@handel-emisjami.pl
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Obowiązek zgłoszenia zarządzania CO2
Wypożyczenie i zarządzanie certyfikatami CO2 musi
być po części obowiązkowo zgłoszone do KASHUE.
Zasadniczą regułą jest, że każda transakcja sprzedaży
EUA musi zostać zameldowana w KASHUE. Do tego
celu istnieje wzór formularza w formie pliku Word na
stronie internetowej KASHUE. To jest co prawda
według wypowiedzi KASHUE tylko wzór zgłoszenia
transakcji sprzedaży EUA ale pomimo tego musi być on
w
każdym
pojedyńczym
przypadku
przez
przedsiębiorcę odpowiednio dopasowany zanim
zostanie on dostarczony do urzędu.
W związku z tym obowiązkowe do zgłoszenia są
wszystkie transakcje sprzedaży EUA tych instalacji,
których to transakcje nie zostały przeprowadzone w
granicach własnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa
w Polsce z kilkoma instalacjami, które przekazują sobie
między sobą certyfikaty EUA nie muszą meldować tego
w KASHUE. Jeżeli jednak certyfikaty EUA zostają
przekazane (sprzedane) innemu przędsiębiorstwu lub
handlowcowi w Polsce albo w Europie lub też zostaną
one przekazane do zarządzania lub w wypożyczenie ,
musi to być zgłoszone w urzędzie.
Reguły tej jednak nie można zastosować przy zakupie
EUA, również nie przy wszystkich transakcjach CER.
Tę wiadomość otrzymał Emissionshändler.com®
11.08.2009
od
KASHUE
po
wcześniejszym
wystosowaniu zapytania. To oznacza również, że
wypożyczenie dotychczas posiadanych CER lub CER,
które w następnych latach wpłyną na konto, nie musi
być zgłaszane.
Transakcje CER jak kupno, sprzedaż i wypożyczenie
nie muszą być zgłoszone również dlatego, ponieważ z
reguły już wcześniej EUA zostały zamienione na CER
czyli ta transakcja została już raz zgłoszona.
Podsumowując oznacza to, że:
 obowiązkowe do zgłoszenia są: sprzedaż EUA,
wypożyczenie EUA, zarządzanie EUA i wymiana
EUA na CER
 nieobowiązkowe do zgłoszenia są: zakup EUA,
zakup CER, sprzedaż CER, wypożyczenie CER,
zarządzanie CER i wymiana CER na EUA
Przy zgłoszeniach należy zwrócić uwagę na to, że
zgłoszona musi być data zawarcia umowy a nie data
przekazania EUA lub data sprzedaży EUA.
Jeżeli wszystkie powyższe reguły zostaną zastosowane
w odpowiedniej formie do KASHUE, to wtedy przy
ewentualnej kontroli NIK w przedsiębiorstwie, nie
dojdzie do żadnych nieprzyjemności.
Opłata/zysk przy zarządzaniu CO2
Wypożyczenie certyfikatów dla usługodawcy i
zarządzanie nimi poprzez niego jest honorowane opłatą

za zarządzanie, którą przedsiębiorca otrzyma albo na
początku okresu wypożyczenia albo też po jego
zakończeniu. Rodzaj i wysokość opłaty za
wypożyczenie jest ściśle ustalona w umowie o
zarządzaniu, tak samo jak ustalone jest kiedy i w jaki
sposób ma ona zostać zapłacona. Zapłata jest możliwa
w formie pieniężnej (waluta: Euro) lub w formie
pomnożonych certyfikatów, które zostaną dodatkowo
przekazane przedsiębiorcy na jego konto w KASHUE.
Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do różnych
cen różnych produktów na giełdzie, do stopy
procentowej lokat pieniężnych jak również do rodzaju
zarządzania jakie ustalone zostało pomiędzy
usługodawcą a przedsiębiorcą. Tutaj można przytoczyć
następujący przykład: wypożyczenie CER na okres
czasu 24 miesięcy może przynieść zysk do 0,80 Euro na
tonie, zależnie od punktu czasu wypłacenia opłaty za
zarządzanie i od rozpoczęcia wypożyczenia.
Przy zarządzaniu CER należy zwrócić uwagę na fakt, że
tylko niewielu usługodawców w ogóle oferuje
zarządzanie CO2 lub też poszczególne rodzaje
zarządzania.
Z pewnością jest tutaj bardzo pomocnym znalezienie
takiego usługodawcy, który jest w stanie zaoferować
prawie wszystkie rodzaje zarządzania CO2 czyli
zarządzanie Spot-CER, zarządzanie Forward-CER i
zarządzanie EUA. Przy tym jest ewidentny również
fakt, że zarządzanie większymi ilościami certyfikatów
powinno być zawsze zabezpieczone przez odpowiednie
przedsiębiorstwo państwowe.
Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.
Emissionshändler.com®
Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA
częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange)
z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange)
z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
Telefon: +49 30 – 897 25 954
Telefon: +49 30 – 398 8721-31
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin Web:
www.emissionshaendler.com, www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl, info@emissionshaendler.com
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