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Bratislava, 12. apríl 2012:
Na Komoditnej burze v Bratislave prebieha aukcia vzácnych zlatých mincí.
V uplynulých dňoch v sekcii numizmatiky na Komoditnej burze v Bratislave bola
otvorená aukcia mimoriadne vzácnych zlatých mincí - zbierky Svätováclavských
dukátov a dukátov Karola IV.
Hodnota zbierok v aukcii už dosahuje sumu takmer 100 000 Eur.
Po otvorení aukcie a zdržanlivých počiatočných vstupoch záujemcov sa dnes
navýšila vyvolávacia cena o 5500 Eur.
Podotýkame, že uvedená ponuka je vzácnosťou aj z dôvodu, že na trhu sa takéto
zbierky vyskytnú iba v mimoriadne malom rozsahu, skôr na numizmatickom trhu
dochádza k nákupom jednotlivých mincí.
Maximálny čas ukončenia aukcie sa predpokladá na stredu budúci týždeň o 14.oo
hod, keď sa predlžovacia doba po reakcii predlžuje iba po 5 minútach, oproti
súčasným 24 hodinám. www.dukaty.kbb.sk
Komoditná burza prevádzkuje túto aukciu vlastnými aukčnými softwarmi, pričom
štartovacia časová os na zverejnenie bola stanovená na obdobie troch týždňov.
V príprave sú ešte zbierky strieborných šilingov a vykopávok rímskych mincí.
Uvedená aukcia je príkladom pre transparentný predaj vzácneho tovaru, kde nie je
žiadna možnosť na akékoľvek korupčné správanie. Týmto si Komoditná burza
Bratislava rozšírila svoje portfólio o sekciu numizmatiky. Napriek úspešnému
pokračovaniu otvorenej aukcie nepredpokladá predseda burzovej komory, Ing.
Pavol Scholtz, túto sekciu pre budúcnosť za prioritnú sekciu burzy.
Je to z dôvodu, že KBB má pre poľnohospodársku verejnosť zavedený a otvorený
predajný systém poľnohospodárskych produktov prístupný na internetovej stránke
www.mon.kbb.sk, naplnenie ktorého by malo viesť k významným efektom
transparentného obchodovania s obilím s následným zvýšením hospodárskeho
výsledku v agro sektore Slovenska, vrátane stabilizovania regionálnych cien
poľnohospodárskej produkcie.
Ďalšou významnou prioritou Komoditnej burzy Bratislava je rozšírenie sekcie
obchodovania so skleníkovými plynmi CO2 ( AAU, EUA,EUAA, CER a SO2)
o aukčný systém predaja EUA v období 3 Národného alokačného plánu (NAP3),
pričom v súčasnosti burza intenzívne pripravuje podklady na vstup do súťaže
v Bruseli, kde má záujem o prevádzku aukčnej platformy v Európskej únii, ktorá
začína už v tomto roku. Burza je na túto platformu prakticky softwarovo
pripravená, pričom v konkurenčnom prostredí z EU predpokladá najnižšie
prevádzkové náklady do budúcnosti. Význam prevádzky aukčnej platformy by
mohol mať významný vplyv na obnovu mena Slovenskej republiky po kauze
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predaných emisií AAU v minulých rokoch, pretože do tejto aukčnej platformy budú
povinní priamo, alebo prostredníctvom obchodných zástupcov vstupovať emitenti
z celej EU, čo predstavuje cca 12000 významných podnikov. Obrat predávaných
emisií EUA členskými štátmi EU sa predpokladá v objeme cca 400 mil. až 1mld
povoleniek ročne. V prípade úspechu tejto súťaže by z neho plynul pre finančný
sektor Slovenska mimoriadny pozitívny význam.
Ing. Pavol Scholtz
predseda burzovej komory
Komoditná burza Bratislava
Trnavská cesta 50/A
pavol.scholtz@kbb.sk
00421 911 722999
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