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Nowy, obowiązkowy identyfikator dla firm
Według dyrektywy MiFID-II Unii Europejskiej od 03.01.2018 roku wszystkie
podmioty prawne działające na rynkach finansowych będą musiały posiadać własny
numer LEI (Legal Entity Identifier). Bez niego nie będzie możliwe dokonywanie
transakcji finansowych,

m.in. kupowanie lub sprzedawanie akcji, obligacji,

gwarancji, obligacji rządowych i instrumentów pochodnych.

GS1 Polska wprowadza nową usługę, umożliwiając uzyskanie unikalnego identyfikatora LEI.
Organizacja GS1 Polska, jako Agent Rejestrujący, będzie pomagać i wspierać firmy w procesie
uzyskania wspomnianego numeru.

„Już z początkiem 2018 roku firmy i instytucje działające na rynkach finansowych będą musiały
posiadać własny numer LEI, by sprostać nowym wymogom UE. Mamy świadomość, że czasu
zostało niewiele, dlatego chcemy pomóc organizacjom spełnić ten obowiązek korzystając
z naszego międzynarodowego doświadczenia. GS1 Polska jest bowiem częścią globalnej
organizacji GS1, wdrażającej standardy identyfikacyjne na całym świecie. W zakresie LEI
korzystamy z doświadczenia GS1 Germany, które jest akredytowanym przedstawicielem (LOU
– Lokalna Jednostka Operacyjna) GLEIF – międzynarodowego podmiotu, odpowiedzialnego za
zarządzanie LEI na całym świecie” – komentuje Elżbieta Hałas, CEO GS1 Polska.

Numer LEI składa się z 20 znaków alfanumerycznych i pozwala jednoznacznie identyfikować
partnerów transakcji, czyniąc je przez to bezpiecznymi dla obydwu stron. GS1 Polska jest
drugą, po Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, organizacją w kraju, która umożliwia
zainteresowanym podmiotom uzyskanie, w korzystnej cenie i krótszym niż do tej pory czasie,
numeru LEI.
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GS1 Polska – Zarządza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upoważniona instytucja przyjmuje
firmy i instytucje z Polski i UE do Systemu GS1 i nadaje im uprawnienia do stosowania kodów
kreskowych GS1. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu standardów GS1,
stanowiących zbiór wielobranżowych rozwiązań i narzędzi identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych.
Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów
i nowych zastosowań.
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