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IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. č. 182/B

E: info@iad.sk
www.iad.sk

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940

Obchodné meno/Názov IČO

Sídlo

Telefónne číslo/e-mail

Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa sídla)

1. osoba oprávnená konať za Investora (titul, meno, priezvisko) Doklad totožnosti (druh, číslo)

Investor je osoba, ktorá
(a) svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov podielových fondov 

spravovaných IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej „IAD“) alebo cenných papierov alebo majetkových účastí     
v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania distribuovaných IAD, alebo

(b) s IAD ako obhospodarovateľom uzavrela alebo má záujem uzavrieť zmluvu, na základe ktorej IAD poskytuje ďalšiu 
službu riadenie portfólia finančných nástrojov. 

 1)
Investor týmto prehlasuje že pri obchodoch medzi IAD a Investorom, Konečným užívateľom výhod  v zmysle zákona        
č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene    
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“)  
je nižšie menovaná fyzická osoba. Investor je povinný oznámiť každú zmenu v tomto prehlásení.

Konečný užívateľ výhod (fyzická osoba)

Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Telefónne číslo/e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

Obec/mesto a štát narodenia Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „x") Občan USA (ak áno, označte „x")

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

2) 3) Pozícia  , Vlastnícky podiel 

(PRE PRÁVNICKÉ OSOBY, ZDRUŽENIA MAJETKU)

2. osoba oprávnená konať za Investora (titul, meno, priezvisko) Doklad totožnosti (druh, číslo)

Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Telefónne číslo/e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

Obec/mesto a štát narodenia Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „x") Občan USA (ak áno, označte „x")

2. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

2) 3) Pozícia  , Vlastnícky podiel 
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VYHLÁSENIE FINANČNÉHO AGENTA (ďalej len „sprostredkovateľ“)

Sprostredkovateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že fyzická osoba, ktorá podpísala túto listinu za Investora, mu 
preukázala svoju totožnosť vyššie uvedeným dokladom totožnosti a vlastnoručne túto listinu podpísala.

IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. č. 182/B

E: info@iad.sk
www.iad.sk

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940

Dátum a miesto podpisu

Titul, meno, priezvisko Kód sprostredkovateľa

Telefón/e-mail Spoločnosť/Kód spoločnosti

Podpis sprostredkovateľa

Dátum a miesto podpisu Podpis Investora

Ak je tlačivo doručené spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov alebo tlačivom Zmluva o 
riadení portfólia, podpis Investora overuje sprostredkovateľ alebo poverený pracovník IAD, inak musí byť úradne overený.

PREHLÁSENIE INVESTORA
O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava, Slovenská republika

(PRE PRÁVNICKÉ OSOBY, ZDRUŽENIA MAJETKU)

Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Telefónne číslo/e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

Obec/mesto a štát narodenia Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „x") Občan USA (ak áno, označte „x")

3. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

2) 3) Pozícia  , Vlastnícky podiel 

Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Telefónne číslo/e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

Obec/mesto a štát narodenia Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „x") Občan USA (ak áno, označte „x")

4. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

2) 3) Pozícia  , Vlastnícky podiel 

Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Telefónne číslo/e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

Obec/mesto a štát narodenia Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „x") Občan USA (ak áno, označte „x")

5. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

2) 3) Pozícia  , Vlastnícky podiel 
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Vysvetlenie pojmov v Prehlásení Investora o konečnom užívateľovi výhod

1)          
Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Investora, a každá 

fyzická osoba, v prospech ktorej Investor vykonáva svoju činnosť alebo obchod.
  IAD je v zmysle zákona o ochrane pre legalizáciou príjmov povinná zisťovať u Investora jeho konečných užívateľov 
výhod a Investor je ich v tomto prehlásení povinný uviesť.

 Konečný užívateľ výhod
a)  V prípade ak ide o Investora - právnickú osobu, ktorý nie je združením majetku ani emitentom  cenných papierov 

prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa 
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných 
noriem), konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Investorovi - 
právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo 
kontrolný orgán v Investorovi - právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda Investora - právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Investora - právnickej osoby alebo z inej jej 

činnosti,
b)   V prípade ak ide o Investora - združenie majetku, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1.  je zakladateľom alebo zriaďovateľom Investora - združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo 
kontrolný orgán Investora - združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo 
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je orgánom: štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom 
týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje Investor - združenie majetku, ak boli určení budúci 
príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov Investora - združenia 
majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia 
alebo pôsobenia Investora - združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v písm. a), za konečných užívateľov výhod u Investora sa 
považujú členovia vrcholového manažmentu Investora; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny 
orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa písm. a), b) druhého a 
štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa 
aspoň niektoré z týchto kritérií.

2)        
 Vlastnícky podiel – prosíme uviesť percentuálny podiel fyzickej osoby – konečného užívateľa výhod na základnom 
imaní alebo na hlasovacích právach v Investorovi

3)        
 Pozícia – prosíme uviesť názov pozície fyzickej osoby – konečného užívateľa výhod u Investora (napr. konateľ, člen 
predstavenstva, prokurista,...)
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