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TreaSury BoNDSpoT polaND – prowadzony na zlecenie Ministra Finansów wtórny rynek  
skarbowych papierów wartościowych,  stanowiący integralną część systemu Dealerów Skarbowych  
Papierów Wartościowych. Głównym celem systemu DSPW jest minimalizacja kosztów obsługi długu  
publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów 
wartościowych. Uczestnikami rynku są wiodące krajowe  i zagraniczne instytucje finansowe. 

CaTalyST – uruchomiony we wrześniu 2009 r., wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych                   
w Warszawie S.A. rynek obrotu dłużnymi papierami wartościowymi. Catalyst obejmuje platformy 
rynku regulowanego i alternatywnego dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych,  
które dostosowane są do potrzeb inwestorów i instrumentów dłużnych o różnej charakterystyce.

Od lutego 2011 roku BondSpot S.A. publikuje pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych rynku  
Treasury BondSpot Poland. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany 
kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych         
od obligacji.

Wtórny rynek obligacji prowadzony na podstawie wzajemnego porozumienia na platformach 
transakcyjnych GPW i BondSpot

Początek działalności - 30 września 2009 r.

Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce

Nowatorskie rozwiązanie łączące w sobie cechy rynku regulowanego i rynku alternatywnego

Platformy obrotu dla klientów detalicznych i hurtowych

Emisje o różnych wielkościach i różnej charakterystyce: obligacje skarbowe, korporacyjne,        
komunalne i spółdzielcze, listy zastawne

Podmiot wnioskujący o dopuszczenie/wprowadzenie obligacji (emitent) jest spółką akcyjną, 
spółką z o.o. lub jednostką samorządu terytorialnego (obligacje komunalne)

Wobec emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne

Zbywalność obligacji nie jest ograniczona

Wartość nominalna emisji wynosi co najmniej 5 mln zł

Emitent sporządził odpowiedni dokument informacyjny: rynek regulowany - prospekt  
zatwierdzony przez KNF (nie obowiązuje JST), ASO - dokument informacyjny składany wraz  
z wnioskiem o wprowadzenie

Market Makerzy - uczestnicy składający własne oferty kupna i sprzedaży obligacji skarbowych                  
z minimalną jednostką kwotowania oraz w ramach maksymalnego spreadu, przez co najmniej 5 godzin

Market Takerzy - uczestnicy zawierający transakcje poprzez akceptację oferty Market Makerów

Inwestorzy Instytucjonalni - uczestnicy zawierający transakcje w wyniku zapytania RFQ (Request For 
Quote) skierowanego do Market Makerów 

Segmenty rynku Treasury BondSpot Poland
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CATALYST - platforma obrotu obligacjami

Warunki dopuszczenia obligacji na rynki Catalyst prowadzone 
przez BondSpot S.A.:

Na Treasury BondSpot Poland jego uczestnicy mogą działać jako:
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