TXP – Trading Made SIMPLE
Dezvoltata pentru a veni in ajutorul profesioniștilor din piața Românească pentru realizarea
tranzacțiilor într-un mediu sigur, modern si rapid.

Platforma TXP s-a născut din valorile pe care le împărtășim: inovație, simplitate și profesionalism.
Am reunit pentru acest proiect o cunoaștere aprofundată atât a platformelor existente și a pieței
locale de gaze naturale, cât și experiența în construirea de software performant și cybersecurity.
Misiunea noastră este să oferim furnizorilor și traderilor de gaze naturale o platformă care să îi
ajute să se concentreze pe ceea ce este important: tranzacționarea de gaze naturale.
Am integrat in TXP mecanisme avansate de tranzacționare integrate într-o platforma noua si
intuitiva:
v Tranzacționarea se face in baza unui contract cadru standardizat încheiat cu partenerii
pre-agreați, eliminând riscuri de conformare (compliance);
v Funcționalități avansate de gestionare a garanțiilor, prin eliberarea automata a
garanțiilor alocate tranzacțiilor cu parteneri de încredere (funcționalitatea permite
implementarea acordurilor EFET pre-existente intre parteneri);
v Opțiunea de participare cu ordinele neînchise la procesul de settlement;
v Afișarea in timp real a portofoliului de tranzacții efectuate;

Trading made simple

Ne-am propus sa eliminam birocrația si sa automatizam procesele manuale, pentru ca utilizatorii
sa poată folosi platforma TXP in primul rând pentru tranzacționare:
v TXP generează toate contractele si anexele de tranzacționare in mod automat;
v Rapoartele obligatorii, REMIT, sunt transmise automat din platforma;
v Informațiile despre tranzacțiile efectuate pot fi descărcate in formatul care ti se
potrivește (XLS, CSV, GMOIS *.txt)
Nu in ultimul rând costurile de tranzacționare si acces la platforma au fost concepute pentru a
ușura modul de calcul si gestiune a tranzacțiilor:
v Cost lunar promoțional fix de 1.700,00 RON (+TVA) pentru un volum de maxim 50.000
MWh tranzacționați lunar, fără limita la numărul de tranzacții efectuate;
v Cost suplimentar de doar 25,00 RON / 1.000 MWh (+TVA) tranzacționat suplimentar (tarif
promoțional pana la 31.12.2020);
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