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1 KOHTA − EPÄILYTTÄVIÄ LIIKETOIMIA JA TOIMEKSIANTOJA KOSKEVAN 
ILMOITUKSEN ANTAVAN YHTEISÖN/HENKILÖN TIEDOT
Yhteyshenkilö täydentäviä tietopyyntöjä varten
2 KOHTA − LIIKETOIMI/TOIMEKSIANTO
Rahoitusvälineen kuvaus
3 KOHTA – EPÄILYN KUVAUS
4 KOHTA – TIEDOT HENKILÖSTÄ, JONKA TOIMEKSIANNOISSA TAI LIIKETOIMISSA VOI OLLA KYSE SISÄPIIRIKAUPOISTA, MARKKINOIDEN MANIPULOINNISTA TAIKKA YRITYKSESTÄ KÄYDÄ SISÄPIIRIKAUPPAA TAI MANIPULOIDA MARKKINOITA (”EPÄILTY HENKILÖ”)
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<Notification>
   <Section1>
      <SubmittingPerson>
         <Name/>
         <Position/>
      </SubmittingPerson>
      <ReportingEntity>
         <Name/>
         <Address/>
         <ActingCapacity/>
      </ReportingEntity>
      <TypeOfActivity/>
      <RelationshipWithPerson/>
      <ContactPerson>
         <Name/>
         <Position/>
      </ContactPerson>
   </Section1>
   <Section2>
      <Instrument>
         <NameOrDescription/>
         <Identifier/>
         <Type/>
         <AdditionalElements/>
      </Instrument>
      <DateAndTime/>
      <Market/>
      <Location/>
      <Description/>
   </Section2>
   <Section3>
      <NatureOfSuspicion/>
      <ReasonForSuspicion/>
   </Section3>
   <Section4>
      <Name/>
      <DateOfBirth/>
      <NationalIdentificationNumber/>
      <Address/>
      <EmploymentInformation/>
      <AccountNumbers/>
      <ClientIdentifier/>
      <RelationshipWithIssuer/>
   </Section4>
   <Section5>
      <AdditionalInformation/>
   </Section5>
   <Section6>
      <ListOfSupportingAttachments/>
   </Section6>
</Notification>
	DebugButton: 
	[Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimet.]
[Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto sen maan rekisterimerkinnän mukaisesti, jonka lain mukaan se on perustettu, soveltuvin osin, ja oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier) standardin ISO 17442 oikeushenkilötunnisteen mukaisesti, soveltuvin osin.]: 
	[Yhteyshenkilö ilmoittavassa yhteisössä ilmoitukseen liittyviä täydentäviä tietopyyntöjä varten (esim. vaatimustenmukaisuudesta vastaava toimihenkilö) yhteystietoineen:
- asema ilmoittavassa yhteisössä]: 
	[Täydellinen osoite (esim. katu, katunumero, postinumero, kaupunki, osavaltio/lääni) ja maa.]: 
	[Kuvailkaa, missä ominaisuudessa ilmoittava yhteisö on toiminut niiden toimeksiantojen tai liiketoimien suhteen, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista taikka yrityksestä harjoittaa sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita, esim. toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaan puolesta, kaupankäynti omaan lukuun, kauppapaikan toiminnan harjoittaminen, kauppojen sisäinen toteuttaja.]: 
	TypeOfActivity: 
	[Kuvailkaa kaikkia yhteisöön, sopimukseen tai organisaatioon liittyviä järjestelyitä, olosuhteita tai suhteita.]: 
	[Yhteyshenkilö ilmoittavassa yhteisössä ilmoitukseen liittyviä täydentäviä tietopyyntöjä varten (esim. vaatimustenmukaisuudesta vastaava toimihenkilö) yhteystietoineen:
- työsähköpostiosoite.]: 
	[Kuvailkaa ilmoituksen kohteena olevaa rahoitusvälinettä ja antakaa
- rahoitusvälineen täydellinen nimi tai kuvaus]: 
	[Kuvailkaa ilmoituksen kohteena olevaa rahoitusvälinettä ja antakaa
- rahoitusvälineen tunniste, joka on määritelty asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan nojalla hyväksytyssä komission delegoidussa säädöksessä, tapauksen mukaan, tai muu koodi]: 
	[Kuvailkaa ilmoituksen kohteena olevaa rahoitusvälinettä ja antakaa
- rahoitusvälineen tyyppi rahoitusvälineen luokitukseen käytetyn luokitusmenetelmän mukaisesti ja siihen liittyvä koodi (standardin ISO 10962 CFI-koodi).]: 
	[OTC-johdannaisiin liittyviä toimeksiantoja ja liiketoimia koskevia muita näkökohtia
(Alla oleva tietoluettelo ei ole tyhjentävä)
- Antakaa OTC-johdannaissopimuksen tyyppi (esim. hinnanerosopimukset, swap-sopimukset, luottoriskinvaihtosopimukset ja OTC-optiot) käyttäen tyyppejä, joihin viitataan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa.
- Kuvailkaa OTC-johdannaisen ominaispiirteitä, mukaan lukien ainakin seuraavat osatekijät (jos ne ovat tietyntyyppisen johdannaisen osalta merkityksellisiä):
- nimellismäärä (nimellisarvo)
- valuutta, jossa hinta on ilmoitettu
- eräpäivä
- preemio (hinta)
- korko.
- Kuvailkaa ainakin seuraavia osatekijöitä (jos ne ovat tietyntyyppisen OTC-johdannaisen kannalta merkityksellisiä):
- kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen marginaali, maksuennakko ja nimellisarvo
- liiketoiminnan ehdot, kuten toteutushinta, sopimusehdot (esim. spread betting -voitot tai -tappiot hinnanmuutosta kohti).
- Kuvailkaa OTC-johdannaisen kohde-etuutena toimivaa rahoitusvälinettä ja antakaa
- kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen täydellinen nimi tai kuvaus
- rahoitusvälineen tunniste, joka on määritelty asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan nojalla hyväksyttävässä komission delegoidussa säädöksessä, tapauksen mukaan, tai muu koodi
- rahoitusvälineen tyyppi rahoitusvälineen luokitukseen käytetyn luokitusmenetelmän mukaisesti ja siihen liittyvä koodi (standardin ISO 10962 CFI-koodi).]: 
	[Ilmoittakaa toimeksiantojen tai liiketoimien päivämäärät ja kellonajat sekä aikavyöhyke.]: 
	[Ilmoittakaa
- nimi ja tunniste, joilla voidaan tunnistaa kauppapaikka, kauppojen sisäinen toteuttaja tai organisoitu kaupankäyntijärjestelmä unionin ulkopuolella, missä toimeksianto annettiin ja liiketoimi toteutettiin(asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan nojalla hyväksytyn komission delegoidun säädöksen mukaisesti) tai
- jos toimeksiantoa ei annettu tai liiketoimea ei toteutettu missään edellä mainituista paikoista, ilmoittakaa ”kauppapaikan ulkopuolella”.]: 
	[Maan täydellinen nimi ja kaksi merkkiä käsittävä standardin ISO 3166-1 maakoodi.]
[Täsmentäkää
- toimeksiannon antamispaikka (jos tiedot ovat saatavilla)
- toimeksiannon toteuttamispaikka.]: 
	[Kuvailkaa ainakin seuraavia ilmoitettujen toimeksiantojen tai liiketoimien ominaispiirteitä:
- liiketoimen/toimeksiannon viitenumero (tapauksen mukaan)
- suorituspäivä ja -aika
- ostohinta/myyntihinta
- rahoitusvälineiden volyymi/määrä
[Jos ilmoitetaan useita toimeksiantoja tai liiketoimia, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista taikka yrityksestä käydä sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita, niiden hintaa ja volyymia koskevat yksityiskohdat voidaan esittää toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen liitteessä.]
- tiedot toimeksiannon antamisesta, mukaan lukien ainakin seuraavat osatekijät:
- toimeksiannon tyyppi (esim. ”osta x euron rajoissa”)
- toimeksiannon antamistapa (esim. sähköinen tarjouskirja)
- toimeksiannon antamisajankohta
- henkilö, joka tosiasiallisesti antoi toimeksiannon
- henkilö, joka tosiasiallisesti vastaanotti toimeksiannon
- toimeksiannon lähetystapa.
- tiedot toimeksiannon peruuttamisesta tai muuttamisesta (soveltuvin osin)
- muuttamisen tai peruuttamisen ajankohta
- henkilö, joka muutti toimeksiantoa tai peruutti sen
- muutoksen luonne (esim. hinnan tai määrän muutos) ja laajuus
[Jos ilmoitetaan useita toimeksiantoja tai liiketoimia, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista taikka yrityksestä käydä sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita, niiden hintaa ja volyymia koskevat yksityiskohdat voidaan esittää toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen liitteessä.]
- toimeksiannon muuttamistapa (esim. sähköpostitse, puhelimitse).]: 
	[Täsmentäkää, voiko ilmoitetuissa toimeksiannoissa tai liiketoimissa olla kyse jostakin seuraavista rikkomuksista:
- markkinoiden manipulointi
- sisäpiirikauppa
- yritys manipuloida markkinoita
- yritys harjoittaa sisäpiirikauppaa.]: 
	[Kuvailkaa toimintaa (liiketoimet ja toimeksiannot, toimeksiantojen antamistapa tai liiketoimien toteuttamistapa sekä toimeksiantojen ja liiketoimien ominaispiirteet, jotka tekevät niistä epäilyttäviä) ja olosuhteita, joissa asia tuli ilmoittavan henkilön tietoon, ja täsmentäkää epäilyn syitä.
Kuvaus voi sisältää seuraavaa:
- niiden rahoitusvälineiden osalta, jotka on otettu kaupankäyntiin tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, luonnehdinta tarjouskirjaan liittyvästä vuorovaikutuksesta / liiketoimesta, jossa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista taikka yrityksestä käydä sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita
- OTC-johdannaisten osalta yksityiskohdat kohde-etuutena olevaan omaisuuserään liittyvistä liiketoimista tai toimeksiannoista sekä tiedot mahdollisista yhteyksistä kyseisen omaisuuserän käteismarkkinoihin liittyvän liiketoiminnan ja OTC-johdannaiseen liittyvän ilmoitetun liiketoiminnan välillä.]: 
	[Ainoastaan luonnolliset henkilöt.]
[vvvv-kk-pp]: 
	[Asianomaisen jäsenvaltion mukaan.]
[Numero ja/tai teksti]: 
	[Epäillyn henkilön työpaikkaa koskevat tiedot, jotka ovat peräisin ilmoittavan yhteisön sisäisistä tietolähteistä (esim. asiakkaiden tapauksessa tiliasiakirjat, ilmoittavan yhteisön työntekijän tapauksessa henkilöstötietojärjestelmä).]: 
	[Käteis- ja arvopaperitilit, kaikki yhteiset tilit tai kaikki valtakirjat epäillyn yhteisön/henkilön tiliin.]: 
	[Jos epäilty henkilö on ilmoittavan yhteisön asiakas.]: 
	[Kuvailkaa kaikkia yhteisöön, sopimukseen tai organisaatioon liittyviä järjestelyitä, olosuhteita tai suhteita.]: 
	[Jäljempänä oleva luettelo ei ole tyhjentävä.
- Epäillyn henkilön asema (esim. yksityisasiakas, laitokset)
- Epäillyn yhteisön/henkilön toiminnan luonne (omaan lukuun, asiakkaan puolesta, muu)
- Epäillyn yhteisön/henkilön salkun koko
- Päivämäärä, jona liikesuhde asiakkaan kanssa alkoi, jos epäilty yhteisö/henkilö on ilmoittavan henkilön/yhteisön asiakas
- Epäillyn yhteisön kaupankäyntiyksikön toiminnan tyyppi, jos tiedot ovat saatavilla
- Epäillyn yhteisön/henkilön kaupankäyntitavat. Esimerkkejä tiedoista, jotka voivat olla hyödyllisiä:
- epäillyn yhteisön/henkilön kaupankäyntitavat, kun on kyse vivutuksen ja lyhyeksimyynnin käytöstä ja käyttötiheydestä
- ilmoitetun liiketoimen/toimeksiannon laajuuden vertailtavuus epäillyn yhteisön/henkilön edellisten 12 kuukauden aikana antamien toimeksiantojen tai toteuttamien liiketoimien keskimääräisen laajuuden kanssa
- epäillyn yhteisön/henkilön toimintatavat, kun on kyse liikkeeseenlaskijoista, joiden arvopapereilla se on käynyt kauppaa, tai sellaisten rahoitusvälineiden tyypistä, joilla on käyty kauppaa edellisten 12 kuukauden aikana; erityisesti, missä määrin ilmoitettu toimeksianto/liiketoimi liittyy liikkeeseenlaskijaan, jonka arvopapereilla epäilty yhteisö/henkilö on käynyt kauppaa edellisen vuoden aikana.
- Muut yhteisöt/henkilöt, joiden tiedetään osallistuneen toimeksiantoihin tai liiketoimiin, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista taikka yrityksestä käydä sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita:
- nimet
- toiminta (esim. toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaan puolesta, kaupankäynti omaan lukuun, kauppapaikan toiminnan harjoittaminen, kauppojen sisäinen toteuttaminen).]: 
	[Luetelkaa mukaan liitettävät ilmoitusta tukevat asiakirjat ja muu vastaava aineisto.
Tällaista dokumentaatiota ovat muun muassa sähköpostiviestit, keskustelutallenteet, toimeksiantoja/liiketoimia koskeva kirjanpito, vahvistukset, välittäjien raportit, valtakirjat ja tiedotusvälineiden kommentit, tapauksen mukaan.
Jos tämän ilmoitusmallin 2 kohdassa tarkoitetuista toimeksiannoista/liiketoimista annetaan yksityiskohtaista tietoa erillisessä liitteessä, on ilmoitettava kyseisen liitteen otsikko.]: 
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