SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, so sídlom Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 31395554,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 837/B, (ďalej len „Obchodník“)
INFORMÁCIE O PROVÍZIÁCH PRE OBCHODNÍKA
Obchodník nesmie pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb prijať, ponúknuť alebo poskytnúť poplatok,
odmenu alebo nepeňažnú výhodu, ktorá môže viesť k porušeniu povinností konať v súlade so zásadami poctivého
obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
V zmysle ustanovenia § 73b odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, poplatok, provízia alebo
nepeňažné plnenie uhradené inou osobou Obchodníkovi alebo poskytnuté Obchodníkom inej osobe alebo poplatok, provízie
alebo nepeňažné plnenie uhradené Obchodníkovi osobou alebo poskytnuté Obchodníkom osobe konajúcej v mene tejto inej
osoby (ďalej len „provízia“), sú prípustné, len ak sú splnené tieto podmienky:
- uhradenie provízie musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby pre klienta a nesmie brániť plneniu povinnosti Obchodníka konať v
záujme klienta;
- Obchodník pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby klienta jednoznačne, vyčerpávajúcim,
presným a zrozumiteľným spôsobom informuje o existencii, povahe a výške provízie alebo v prípadoch, keď jej výšku
nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu.
Poskytované provízie:
Obchodník poskytuje provízie tretím osobám ako odmenu za sprostredkovanie predaja finančných nástrojov emitovaných
prostredníctvom Obchodníka. Výška odmeny závisí od (i) druhu finančného nástroja, (ii) objemu sprostredkovaných
obchodov, (iii) úrovne spolupráce s daným sprostredkovateľom. Na základe týchto kritérií uzatvára Obchodník zmluvu
o sprostredkovaní alebo obdobnú zmluvu, kde je výška odmeny definovaná v rozpätí od 0,15% do 4%.
Obchodník poskytuje provízie tretím osobám ako odmenu za výkon činností viazaného investičného agenta v rozsahu
definovanom §61a Zákona o cenných papieroch a §12 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Výška
odmeny závisí od (i) druhu finančného nástroja, (ii) objemu sprostredkovaných obchodov, (iii) úrovne spolupráce s daným
viazaným agentom. Na základe týchto kritérií uzatvára Obchodník zmluvu o výkone činnosti viazaného investičného agenta
alebo obdobnú zmluvu, kde je výška odmeny definovaná v rozpätí od 0,15% do 2%.
.
Prijímané provízie:
Umiestňovanie finančných nástrojov
Obchodník prijíma províziu v súvislosti s poskytovaním investičnej služby umiestňovanie finančných nástrojov (bližšie viď
dokument Opis účinných opatrení pri konflikte záujmov). Obchodník rokuje v poverení emitenta a vyhľadáva z radov svojich
klientov záujemcov o úpis predmetných finančných nástrojov. Provízia predstavuje odmenu hradenú emitentom
Obchodníkovi, pričom výška poplatku je zverejnená v Informácii o poplatkoch spojených s investičnými službami a je
stanovená na základe nasledujúcich faktorov:
- výška provízie je obvyklá a primeraná podľa štandardu všeobecne uplatňovanom na trhu v čase poskytnutia služby
emitentovi;
- diskontným faktorom poplatku je rozsah poskytovanej služby, objemy, a náročnosť služby, a podobné odvôvodniteľné
oprávnené faktory;
- provízia je vždy v peňažnej forme.
V jednotlivých prípadoch umiesťňovania finančných nástrojov je provízia stanovená ad hoc podľa špecifík obchodného
prípadu. Obchodník informuje klienta (upisovateľa) na individuálnej báze.
Všeobecnejšie informácie o možných stretoch záujmov, kde však nie sú relevantné provízie, sú k dispozícii v dokumente
Obchodníka Opis účinných opatrení pri konflikte záujmov.

