Inštrukcia na obchod s tuzemskými cennými papiermi
Právnická osoba
Pokyn pre obstaranie a vysporiadanie obchodu - príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov1
Vysporiadanie obchodu - príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov1
Charakteristika klienta
Názov:
IČO:
DIČ:
Zapísaná v OR:
Sídlo:
Registračné číslo účtu majiteľa, Registračné číslo typu A:
Bankové spojenie

Druh vysporiadania
RVP
Nákup s finančným vysporiadaním
DVP
Predaj s finančným vysporiadaním
RFP
Nákup bez finančného vysporiadania
DFP
Predaj bez finančného vysporiadania
Cenný papier na obstaranie a vysporiadanie
Názov CP
ISIN

Počet kusov

Limitná cena za 1 ks

FOK1

Podmienky vysporiadania
Dátum platnosti pokynu od
Dátum platnosti pokynu do
Cenný papier na vysporiadanie
Názov CP
ISIN

Počet
kusov

Cena za 1 ks

AÚV na 1 ks

Cena spolu

Podmienky vysporiadania
Dátum obchodu
Dátum vysporiadania
Protistrana (v prípade anonymného obchodu sa nevyplňuje)
Evident prostistrany (Názov, adresa, Registračné číslo, IČO)

Meno, adresa, IČO/rod.č.:
Identifikátor - Rodné číslo/IČO:
Identifikátor – Registračné číslo typu A:
Identifikátor – Ćíslo účtu majiteľa:
Identifikátor – Registračné číslo typu P:
Číslo obchodu:
Právny dôvod prevodu:
Pozastavené právo nakladať do:; číslo:
Burzový obchod, Trh 2
Áno
Nie

Obmedzená prevoditeľnosť
Áno
Nie

Pri poskytovaní investičnej služby mi

1

bolo

Nutný predchádzajúci súhlas
Áno
Nie

nebolo poskytnuté investičné poradenstvo.

Vložiť/vybrať do/zo správy

Vložiť/vybrať do/z držiteľskej správy

Prostriedky, s ktorými vykonávam tento obchod sú mojím vlastníctvom a obchod vykonávam na vlastný účet
Prostriedky, s ktorými vykonávam tento obchod nie sú mojím vlastníctvom, preto prikladám samostatné vyhlásenie a súhlas dotknutej osoby
Čestne vyhlasujem, že prostriedky, ktorými vykonávam tento obchod,nepochádzajú z trestnej činnosti ani z účasti na trestnej činnosti a že
účelom tohto obchodu nie je legalizácia príjmov z trestnej činnosti.
Čestne vyhlasujem, že tento obchod nie je vykonávaný za účelom získania prostriedkov na financovanie terorizmu a zároveň sa zaväzujem, že
prostriedky získané z tohto obchodu, alebo ich časť, nebudú mnou použité ani poskytnuté tretej strane na financovanie terorizmu.
Klient čestne prehlasuje, že si nie je vedomý skutočnosti, že navrhovaný obchod patrí do skupiny osobných obchodov v zmysle §71f ods. 3)
zákona

.............................................................. ............................................................
dátum podania
meno oprávnenej osoby

1
2

.................................................................
podpis oprávnenej osoby

.................................................................
podpis oprávnenej osoby za
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
zvolenú službu vyznačte krížikom
uveďte trh, na ktorom si prajete investičnú službu vysporiadať

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 313 95 554
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BAI, oddiel Sa, vložka 837/B, člen Centrálneho Depozitára
slavia@slaviacapital.com

www.slaviacapital.com

kontakt: +421 2 59 317 110

