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Del I 

Čl. 1 

Uvodne določbe 

IAD Investments, správ., spol., a. s.,ID: 17330254, s sedežem Malý trh 2 / A, 811 08 Bratislava, 

registrirana v trgovinskem registru Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sa, vstavite št. 182 / B (v 

nadaljnjem besedilu "družba za upravljanje") je gospodarska družba, katere glavna dejavnost je izdelava 

in upravljanje vzajemnih skladov v skladu z zakonom. 203/2011 Z.z. o kolektivnih naložbenih, kakor je bila 

spremenjena (v nadaljnjem besedilu "Zakon o kolektivnih naložbenih"), je potrebno dovoljenje, ki ga na 

finančnem trgu ni. UFT-004/2000 / KISS z dne 21.12.2000, ki je začel veljati 02.01.2001, da vzpostavijo in 

upravljajo družbe za upravljanje, ki je bila na nekaterih dejavnostih spremenilo in dopolnjena z odločbo na 

finančnem trgu ni. Gruft-099/2005 / KISS z dne 15.4.2005 (pravnomočen 05.05.2005) in odločitev na 

finančnem trgu ni. Gruft-148/2005 / KISS z dne 12.12.2005 (pravnomočna dne 13.12.2005). Narodna 

banka Slovaške št. ODT-14356 / 2013-2 z dne 2014/07/10 (končno na 2014/07/11) je družba za 

upravljanje dovoljenje za upravljanje alternativnih investicijskih skladov in tujih alternativnih investicijskih 

skladov. 

Československá obchodná banka, a. s.,  ID 36854140, sedež Žižkova 11, 811 02 Bratislava, 

registrirana v trgovinskem registru Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sa, vstavite št. 4314 / B 

("depozitar"), družba, ki je depozitar vzajemni skladi, ki jih upravlja družba za upravljanje v skladu z 

zakonom o kolektivnih naložbenih pod posebno pogodbo z družbo za upravljanje. 

Družba za upravljanje in depozitar daje skupna pravila poslovanja (v nadaljevanju "predpisi"), ki določa 

postopek in način vodenja ločenih evidenc za vse vzajemne sklade, ki jih upravljajo družbe, katerih 

delnice bodo izdane v registrirani obliki ("neodvisni dokazov" upravlja ). Ločene evidence vključujejo: 

a) register izdajatelja delnic, ki jih hrani depozitar, 

b) računi imetnikov imenskih delnic, ki jih družba za upravljanje vodi, 

c) register zastavnih pravic na delnice skladov v posebnem registru, ki ga upravlja družba zaupravljanje 

vodi, 

d) register prenosov enot v ločenih evidenc, ki jih upravlja družba za upravljanje vzdrževana. 

 

Operativna pravila se izda v skladu s §11 kolektivne naložbe. 
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Čl. 2 

Opredelitev pojmov 

Za ločene evidence je treba razumeti: 

a) disponent - oseba, ki je pooblaščena za razpolaganje enot na nematerializiranih delnic lastnika 

računa, 

b) enote premoženja - zamenljivi vrednostni papirji, s katero je povezana s pravicami ustreznega 

deleža blaga vzajemnega sklada in pravice do sodelovanja pri donosu iz teh sredstev, ki jih 

upravlja družba za upravljanje v registrirani obliki izdal hraniti v ločenih evidenc v skladu s § 8. 8 

Zakona o kolektivnih naložbenih. Ena enota prebere na delnico sredstev v vzajemnih skladih. V 

primeru strehe vzajemnega sklada izda le delnic ustreznih podskladov. Enote ustreznega 

podsklada je varnost, ki je povezana s pravicami ustreznega deleža sredstev v podskladu ter 

pravico do sodelovanja pri donosu iz teh sredstev, 

c) vzajemni sklad - vzajemni sklad ali podsklad krovni skupni sklad, ki ga upravljajo družbe za 

upravljanje. V primeru strešne vzajemnega sklada je sestavljen iz dveh ali več podskladov. 

Podsklad pomeni računovodski oddelek sredstev in obveznosti v krovnem vzajemnem skladu. 

d) izdajatelj - družba za upravljanje, kot oseba, ki je izdala delnice. 

e) izdaja enot premoženja - iz zamenljivi enote vzajemnih skladov, 

f) ugotavljanje sredstva vlagateljev 

1. če je posameznik najdemo ime, priimek in rojstno številko ali datum rojstva,če rojstna številka ni 

podeljena, naslov stalnega prebivališča ali drugega prebivališča, državljanstvo, identifikacijo tipa 

in števila osebnega dokumenta; za samostojnega podjetnika posameznika in naslov sedeža 

podjetja, identifikacijska številka, če je dodeljena, oznaka uradni register ali drugo uradno 

evidenco, v kateri je podjetnik registriran, in registrska številka v tem registru ali evidenco. 

 

2. če je pravna oseba iskanju ime, sedež naslov, identifikacijsko številko, označbo uradni register 

ali drugo uradno evidenco, v kateri je pravna oseba, ki je registrirana in registrska številka v tem 

registru ali zapisa, in identifikacijo osebe, ki je pooblaščena za ukrepanje v imenu pravne osebe 

 

3. Če je oseba, ki je zastopana v organu, iskanju podatkov iz pododstavka a) ali b) in iskanju 

podatkov fizičnih oseb, pooblaščenih za delovanje v imenu pravne osebe ali fizične osebe v 

obsegu, določenem v pismih), 

 

4. V primeru mladoletnika, ki nima osebnega dokumenta, najti ime, priimek in rojstno številko ali 

datum rojstva, če rojstna številka ni podeljena, naslov stalnega prebivališča ali drugo prebivališče, 

državljanstvo mladoletnika in njegov pravni zastopnik ali 

5. Nastop tretjim osebam v skladu s § 13 Zakona o preprečevanju Legalizacija s kaznivim 

dejanjem in financiranju terorizma prevzemu podatkov in dokumentov iz banke ali finančne 

institucije. 

Poleg zgoraj navedenega lahko družba za upravljanje zahteva tudi dodatne informacije, kot so 

telefonska številka, e-poštni naslov, podatki o zaposlitvi ali delodajalec. 

 

 

g) Preverjanje identifikacijskih sredstev 

 

1. Če je posameznik preverjanje podatkov pod črko f) točka 1 v osebnega dokumenta, če so bili 

tam našteti in alikes preverjanja z videzom dokazila o identiteti, za njeno fizično prisotnost; ali z 

uporabo tehničnih sredstev in postopkov, ob upoštevanju okoliščin trgovine in varnostnih tveganj 
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uporabljene tehnologije, družba za upravljanje oceni, da se takšna sredstva in postopki lahko 

uporabijo za preverjanje identifikacije na ravni, ki je podobna preverjanju fizične prisotnosti za 

verodostojnost izida preverjanja;za fizične osebe - podatkov podjetnik in preverjanje pod črko f) 

točka 1 na podlagi dokumentov, podatkov ali informacij, pridobljenih iz uradnega registra ali drugo 

uradno evidenco, v kateri je podjetnik registriran, ali iz drugega zanesljivega in neodvisnega vira. 

 

2. Če pravni podatki za preverjanje oseba pod točko f), točka 2 na podlagi dokumentov, podatkov 

ali informacij, pridobljenih iz uradnega registra ali drugo uradno evidenco, ki je pravna oseba, 

registrirana ali iz drugega zanesljivega in neodvisnega vira in preverjanje istovetnosti fizične 

osebe, pooblaščen za ukrepanje v imenu pravne osebe, v okviru podatkov iz točke f) točke 2 v 

njeni fizični prisotnosti, in preverjanje dovoljenja, da deluje v imenu pravne osebe, 

 

3. če je oseba, ki je zastopana v organu, preveri podatke v obsegu, določenem v točki f) točka 3 

na podlagi dokumentov, podatkov ali informacij, pridobljenih od sedanjega mandata z overjenim 

podpisom uradnega registra ali drugo uradno evidenco ali drugih zaupanja vrednih in neodvisen 

vir in preveri identifikacijo fizične osebe, pooblaščena, da deluje na organ in ki vsebuje podatke iz 

točke f) točke 3 v dokazilu o identiteti za njeno fizično prisotnost, 

 

4. v primeru mladoletnika, ki nima dokazila o identiteti, tip overjanja in številka osebnega 

dokumenta in predstavlja pravno skrbnika mladoletnega sedanjosti z nastopom v svojem 

osebnem dokumentu, 

 

5. identifikacijska številka ali koda, ki se dodeli za izvajanje trgovine z elektronskimi napravami, 

družba za upravljanje, odjemalec premoženja, če je stranka že identificirane s črkami f) točke 1 do 

4, 

 

6. izkazati kvalificiranega elektronskega podpisa stranke, če je stranka že označene s črkami f) 

točka 1. do 4. ali z uporabo uradnega overitelja (preverjanje identifikacije s kvalificiranim 

elektronskim podpisom ali uradna avtentifikacija se šteje za preverjanje pristnosti fizične 

prisotnosti stranke); 

 

7. Preverjanje identifikacijske drug način, če taka metoda dovoljena poseben predpis, kakor je bil 

spremenjen. 

Opredelite in preveri identifikacijo vlagateljev, da pooblaščena uradna oseba družbe za 

upravljanje, finančnega posrednika ali te uprave. 

 

h) investitor - oseba, ki je uporabil svoje sklade ali nameravajo uporabiti za pridobitev enot, ki jih 

upravlja družba za upravljanje, izdanih ali se je obrnila za ta namen, ali oseba, pooblaščena za ta 

namen, ki javno ponudbo ali privatno ponudbo. 

i) delničar - investitor, ki je uporabil svoja sredstva za nakup delnic vzajemnega sklada in je edini 

lastnik vseh kuponov, registriranih v nematerializiranih delnic njegovega računa lastnika, 

j) izdajo enot - trenutek kreditiranje enot vzajemnega sklada, ki izpolnjuje vse zahteve, predpisane z 

zakonom o kolektivnih naložb, nematerializiranih delnic lastnika računa, 

k) vloga za registracijo in izdajo enot ("Vloga za izdajo enot") - enostranski akt, investitor ali delničar, 

naslovljeno na družbo za upravljanje. Zahteva za izdajo enot ima obliko potrebno pisno ali 

elektronsko in je del zahteve za ustanovitev nematerializiranih delnic lastnika računa, 

l) Zahteva za enoto odkupa - delničar uveljavlja pravico do odkupa enot premoženja sklada in 

nenehnih sprememb podatkov o nematerializiranih deleža lastnika računa. Zahteva za enoto 

odkup ima potrebno pisno ali v elektronski obliki, 
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m) storitve - v primeru pisnih dokumentov, obrazcev so dostavljene osebno ali preko subjekta, ki je 

pooblaščena za dostavo pošiljk do elektronske oblike dostave po elektronski pošti, v primeru, da 

operacijski določa drugače, 

n) Zakon o vrednostnih papirjih - Zakon št. 566/2001 Z.z. od vrednostnih papirjev in investicijskih 

storitev in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o vrednostnih papirjih), kakor je bila 

spremenjena, 

o) trgovinski zakonik - Zakon št. 513/1991 Coll. Commercial Code kakor je bila spremenjena, 

p) Zakon o preprečevanju Legalizacija s kaznivim dejanjem in financiranje terorizma - Zakon št. 

297/2008 Z.z. o zaščiti proti legalizaciji premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in 

financiranje terorizma, in o spremembah drugih zakonov, kakor je bil spremenjen. 

 

Del II. 

Ločene evidence nematerializiranih delnic 

 

 Čl. 3 

Register osebe izdajatelja 

Vzpostavitev registra izdajatelja enot 

1. Depozitar ustanovi na zahtevo družbe za upravljanje, skupaj s svojo prvo registracijo in izdajo 

enot pod posebnim vodstvom registra vstopne register delnic izdajatelja delnic izdajatelja družbe 

("register izdajatelja"). 

2. Depozitar mora ohraniti samo eno register izdajatelja za vsak vzajemni sklad posebej, to ne velja 

v primeru strehe vzajemnega sklada, v katerem so ločene evidence hranijo za vsak podsklad 

posebej. Pravno razmerje med depozitarjem in družbo za upravljanje pri upravljanju register 

izdajatelja ureja Zakon o kolektivnih naložbenih in trgovinskega zakonika. 

3. Registracija izdajatelju vsebuje naslednje podatke: 

a) številka, ki jo je depozitar register izdajatelja in datum njene ustanovitve, 

b) Podatki o družbi za upravljanje - ime, naslov, matično številko, 

c) informacije o vsakem vzajemnega sklada, za katere register izdajatelja vzdržuje v območju: 

ca) ime vzajemnega sklada, če je to potrebno. označevanje emisije enot vzajemnega sklada 

("vprašanje" ali "emisij enote") ali ime podsklada krovnega vzajemnega sklada, 

cb) informacije o vrsti enot 

cc) začetna vrednost ene delnice kupona, 

cd) identifikacijska številka, ki jo je depozitar vzajemnega sklada; 

ce) datum začetka izdajanja enot, 

cf) skupno število enot v obtoku, in skupno število delnic, za katere so bile delnice sklada 

ustreznega vzajemnega sklada v obtoku. 

Kadar v posameznem vzajemnega sklada oziroma podsklada v krovnih delnic vzajemnih skladov 

izdanih več vprašanj, ki jih vsebuje register izdajatelja v skladu s podatki vejico. ca) cf) za vsako 

vprašanje posebej. 

 

Podatki Uspešnost spremembe v register izdajatelja 

4. Spremenite podatke v register izdajatelja v skladu z odstavkom 3 tega člena opravlja depozitar s 

pisnim obvestilom, da družbe za upravljanje z vrsto in vsebino sprememb. Družba za upravljanje 

mora nemudoma posreduje depozitarju s podatki v registru izdajatelja ustreznega vzajemnega 

sklada, ki ga zadeva sprememba. 

 

Razveljavitev register izdajatelja 



6 
 

5. Depozitar preklic registra za posameznega izdajatelja vzajemnega sklada izključno z odpravo 

vseh vprašanjih vzajemnega sklada. Razveljavitev vprašanje enot vzajemnega sklada v register 

izdajatelja vzajemnega sklada opravlja depozitar nemudoma po prejemu pisnega zahtevka družbe 

za upravljanje, če je plačala vseh enotah ustrezno izdajo enot premoženja. Odprava register 

izdajatelja ustreznega vzajemnega sklada registracijo podatkov je odpovedan v skladu z 

odstavkom 3 tega člena. 

 

Izpisa podatkov iz registra izdajatelja 

6. Depozitar nemudoma predloži družbo za upravljanje za pridobivanje podatkov iz registra 

izdajatelja ustreznega vzajemnega sklada v okviru, določenem v odstavku 3 tega člena na 

zahtevo družbe za upravljanje v skladu s Pogodbo o vodenju vstopnih register delnic izdajatelja. 

Družba za upravljanje Zahteva se lahko vloži pisno ali elektronsko. 

7. Izpisa podatkov iz registra izdajatelja ustreznega družbe za upravljanje vzajemnega sklada 

predloži depozitarju v pisni ali elektronski obliki, v obliki, ki omogoča pisni izvod brezplačno. 

 

 

Čl. 4 

Nematerializirani delež lastnika računa 

Ustanovitev nematerializirani deleža lastnika računa 

1. Podrobnosti o lastniki delnic v okviru ločenih evidenc, ki jih družba za upravljanje, ki se vodijo v skladu 

s § 10 odst. 6 in 7 kolektivne naložbe v računih lastnikov nematerializiranih delnic, s posebnim 

poudarkom na varstvu osebnih podatkov na tem ločenih evidenc. 

2. Družba za upravljanje mora vzpostaviti nematerializiranih delnic nekega lastnika (v nadaljnjem 

besedilu "lastniku računa") za vsakega investitorja, ki je prejel popolno vlogo za izdajo enot v skladu s 

pravili upravljanja sklada. Odpiranje lastnika računa je pogoj, da investitor pridobi enote premoženja 

vzajemnih skladov. 

3. Družba za upravljanje je pooblaščen za vzpostavitev račun lastnika le po preverjanju identitete 

vlagatelju po čl. 2 točka. f) pravil delovanja. 

4. Vsaka družba za upravljanje investitor ustanovi samo enega imetnika računa z edinstveno številčno 

označbo kot dokaz svoje identifikacijske podatke, razen če družba za upravljanje ni drugače 

dogovorjeno z investitorjem. 

5. Številčenje imetnik računa se lahko sporočijo samo lastniku ali osebe, ki zgleda, da ima pooblastilo, 

da deluje za račun lastnika. Družba za upravljanje in depozitar drug drugemu zagotavljajo informacije 

hranijo v imetniku računa za namene doseganja svojih obveznosti v skladu z Zakonom o kolektivnih 

naložb. 

6. Računa lastnika, vsebuje naslednje podatke: 

a) Numerična identifikacija lastnika računa in datuma svoje ustanovitve; 

b) podatke o imetniku računa in lastnika: 

ba) naslov, ime in priimek, stalni naslov, številka socialnega zavarovanja, oz. datum rojstva, če ni 

rojstvo številka dodeljena, če je fizična oseba, 

bb) ime ali firma, sedež, identifikacijsko številko, če je pravna oseba, 

c) informacije o enot, je račun lastnika: 

ca) ime vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega vzajemnega sklada, 

cb) Informacije o enot vzajemnih skladov, 

cc) začetna vrednost ene delnice enot premoženja vzajemnega sklada, 

cd) če enot vzajemnih skladov izdanih več vprašanj, navedba izdaje in začetna vrednost enega izdaji 

delnic, 
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ce) število enot in skupno število delnic, za katere so bile delnice sklada, ločeno za vsako sklada 

oziroma podsklada krovnega vzajemnega sklada in za vsako vprašanje, če enote vzajemnega sklada 

izdala več vprašanj, 

cf) podatke o registraciji odvzema pravice do razpolaganja z delnicami sklada in omejitve za 

izvrševanje te pravice, v skladu s postopki, določenimi v skladu s § 28 Zakona o trgu vrednostnih 

papirjev, 

cg) firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja in delnic z njimi se dejavnosti izvajajo v skladu s § 

27 odstavek. 3 ali odstavek. 6 Zakona o kolektivnih naložbenih ali firmo in trgovca z vrednostnimi 

papirji ali tujega trgovca z vrednostnimi papirji, katerih enote vodi ali je bila opravljena dejavnosti v 

skladu s § 41 (upravljanje vrednostnih papirjev) ali § 43 (upravljanje portfeljev), Zakona o trgu 

vrednostnih papirjev. 

ch) navedbo, ali je bil vzpostaviti certifikat enoto zastavne pravice, in identifikacijske podatke o 

zastavni upnik v območju iz točke. b) tega oddelka, 

d) oseba, ki ima pravico do razpolaganja z enotami, registriranih na račun lastnika v skladu s točko 

območju. b) tega oddelka in obsegu pooblastila, 

e) oseba, ki ima pravico zahtevati informacije o delnic skladov, registriranih v račun lastnika v skladu s 

točko območju. b) tega oddelka in obsegu pooblastila, 

f) datum in čas ustreznega računovodskega vstop na račun lastnika. 

7. Družba za upravljanje pošlje lastniku izjavo o lastniku računa brez odlašanja: 

a) brezplačno po vsakem knjižba v dobro ali v breme lastnika ali, če delničar in družba za upravljanje 

ne dogovorita drugače, ali 

b) na zahtevo delničarja oziroma pooblaščena oseba, lahko pride kotacijo pristojbine v skladu s 

ceniku družbe za upravljanje. 

8. Izvleček iz računa lastnika v skladu s točko 7. a) tega člena mora vsebovati podatke o enotah, ki so jih 

prizadele spremembe, ki kaže število enot in število delnic, za katere so bili izdani certifikati enoti, in 

za vsakega vzajemnega sklada, skupaj z označbo izdaje enot, če je ustrezna enota Sklad izda delnice 

več vprašanj. 

9. Zahteva od obračunske enote izkaza mora vsebovati osebne podatke lastnika, v skladu z odstavkom 

6 točko. a) in b) tega člena. Podpis imetnika računa ali njegov pooblaščeni zastopnik se potrdi uradno 

ali družbe za upravljanje, finančni posredniki, ki kotirajo na www.iad.sk ali pooblaščeni delavec družbe 

za upravljanje. Identiteta delničarja je treba preveriti na način, ki ga določi umetnosti. 2 točka. f) pravil 

delovanja. Izpisek iz računa lastnika, izdano na zahtevo njegovega imetnika vsebuje podatke o številu 

enot in številom delnic, ki so bile delnice sklada, ločeno za vsak vzajemni sklad, oz. Strešni podsklad 

vzajemni sklad, in ločeno za vsako vprašanje. 

10. Razen imetnika računa, oseba bo zagotavljal podatke in informacije o lastniku računa samo družba za 

upravljanje: 

a) s soglasjem delničarja, 

b) pooblastilo delničarjev druge osebe, dodeljene z uradno overjenim podpisom 

c) pri izpolnjevanju obveznosti poročanja na podlagi družbe za upravljanje, Zakona o kolektivnih 

naložb. 

11. Pravno razmerje med družbo za upravljanje ali imetnik depozitni račun in lastnik ureja investicijske 

Zakona o kolektivni, trgovinskega zakonika in Pogodbi o vodenju vstopnih register delnic izdajatelja. 

12. Podatki o lastniku enot v ločenem družbe za upravljanje evidence varnostne kopije za pet let v državi, 

vsaj ob koncu vsakega trgovalnega dne. Ti podatki morajo biti podprti v enakem obsegu in z 

depozitarju, vsaj enkrat tedensko. 

 

Čl. 5 

Spremenite podatke na račun lastnika in prekličete lastnika računa 
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1. Imetnik lastniku računa je dolžan nemudoma poročati upravljanju sprememb v podatkih, ki dokazujejo 

svojo identiteto, kot tudi drugih pomembnih podatkov na zahtevo službe, ki ima določeno obliko 

("zahteva za storitev"). 

2. Obveznost iz prejšnjega stavka bo izpolnjena, če se imetnik računa obvesti lastnika sprememb v 

upravljanju družbe za upravljanje, bodisi v pisni obliki pošlje po pošti na naslov družbe za upravljanje 

ali osebi. 

3. Vloga za spremembo podatkov je treba priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo, da dovoljenje za 

spreminjanje podatkov, zapisanih na račun lastnika. 

4. Lastnik imetnik računa je odgovoren za nepriglasitvi spremembe podatkov, ki dokazujejo svojo 

identiteto, kot tudi drugih pomembnih podatkov, in za škodo, ki jih upravlja družba za upravljanje z 

uporabo nespremenjenih podatkov. 

5. Družba za upravljanje odpovedan račun lastnika na zahtevo lastnika imetnika računa, če je že na njej 

niso imenske delnice. 

 

 

Del III 

Izdaja, plačilo, spremeniti pogoje in izginotje enot 

Čl. 6 

1. Družba za upravljanje izda delnice ustreznega vzajemnega sklada v skladu s § 13 in 14 Zakona o 

Collective Investment. 

2. Najzgodnejši datum izdaje enot, je dan po datumu registracije pomembne izdaje delnic vzajemnih 

skladov v izdajatelja register, ki ga vodi depozitar v skladu s čl. 3 Pravila delovanja. Brez potrdila 

izdajo delnic registracija ni mogoče izdati družba za upravljanje enot. 

3. Potrdilo Udeležba je izdano v trenutku, ko se izpolnjuje vse zahteve, predpisane z Zakonom o 

kolektivni investicijski in podrobnosti o njej v dobro imetnika računa v skladu s temi pravili poslovanja. 

4. Podrobni podatki o enotah so: 

a) Ime vzajemnega sklada. Podsklad krovni vzajemni sklad, 

b) firma in sedež družbe za upravljanje, ki ga izda enote, 

c) število delnic in začetna vrednost ene delnice enot vzajemnih skladov, 

d) identifikacija z vprašanjem, če enote vzajemnega sklada izdala več vprašanj, 

e) navedba potrdila enote, 

f) datum izdaje enot. 

5. V skladu z zahtevami spreminjajoče enot pomeni spremembo podatkov, navedenih v čl. 6. odstavek 4 

Poslovnika poslovanju. Te spremembe opravi družba za upravljanje v primeru sprememb v podatkih, 

ki predstavljajo podatke o certifikatu enote, ki se pojavljajo v skladu z investicijsko Zakona o kolektivni 

ali ustreznimi splošno zavezujočih pravnih predpisov. Ustrezne spremembe navedb v enotah, 

navedenih računov lastnikov družba za upravljanje "na kateri so imenske delnice, ki jih je prizadela 

sprememb. Spremembe, ki se nanašajo na enote družbe za upravljanje takoj obvestijo lastnike enot, 

na katere vpliva sprememba, osvobodi pošiljanju lastniku računa in objave na www.iad.sk in na 

sedežu družbe za upravljanje in depozitarja v skladu s Pogodbo o vodenju registra izdajatelja 

nematerializiranih Enote. 

6. Družba za upravljanje izda potrdilo delež k investitorja le, če družba za upravljanje prejela popolne 

vloge za izdajo enot premoženja v skladu s pravili upravljanja sklada in o plačilu prodajne cene 

vlagatelji kuponov na tekočem računu ustreznega vzajemnega sklada, ki jih depozitar vzdržuje. 

Maloprodajna cena enot je vsota trenutni ceni kupona in vstopna pristojbina v skladu s statutom in 

prospektom vzajemnega sklada. Družba za upravljanje ima dovoljenje po pogojih iz točke 6 zavrne 

izdajo enot v skladu s § 13 odstavek. 9 Zakon o kolektivnih naložbenih, tj Če je to nenavadno visok 
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znesek, ali če je sum, da sredstva, ki izhajajo iz kriminalnih dejavnosti in financiranja terorizma. V 

primeru suma v prejšnjem stavku so zaposleni družbe za upravljanje, ki mora uporabljati postopke v 

skladu z načrtom lastne akcije proti pranju denarja in financiranju terorizma, izdano v skladu z 

zakonom o varstvu pred legalizacijo s kaznivim dejanjem in financiranje terorizma. 

Če so izpolnjeni pogoji za izdajo enot premoženja, družba za upravljanje nemudoma knjiži ustrezno 

število enot imetnika računa v obsegu iz prvega odstavka. 4 6 točka črk. c) pravila delovanja. Hkrati 

izdane lastništvu delnice vpišejo v register izdajatelja ustreznega vzajemnega sklada. Če je delnice 

vzajemnih skladov, zavarovanje z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, registracija enot za račun 

lastnika pri izdaji mogoče storiti le s soglasjem depozitarju. Pri odobritvi pri depozitarju, se šteje, da 

sprejmete datoteko in za njihovo obdelavo s strani družbe za upravljanje v skladu s posebnim 

vodstvom vstopnih register delnic izdajatelja z naknadna potrditev družbe za upravljanje v pisni ali 

elektronski obliki v formatu, ki omogoča pisni obliki. 

7. Odkup enot opravlja družba za upravljanje na podlagi popolnih zahtevkov delničarjev za enoto odkup 

za njihovo odkupno ceno, ki je razlika med trenutno ceno enot v veljavi na dan prejema popolne vloge 

za družbe za upravljanje enota odkup sklad in izstopne stroške, v skladu s statusom vzajemnega 

financiranje oz. Pravila krovnega sklada Podsklad in njegov prospekt. 

8. Potrdilo Sodelovanje se izteče z dnem izplačila. Družba za upravljanje mora nemudoma izginotja 

kuponov registrirano na debetno račun lastnika delničarja in brez odlašanja, depozitarju, napajalnih 

sprememb v register izdajatelja ustreznega vzajemnega sklada. Družba za upravljanje plača nakupno 

ceno udeleženec na enoto na način, ki se zahteva v Zahteva za enoto odkupa. 

9. Če družba za upravljanje je vlogo za izdajo delnic ali Zahteva za enoto odkup, mora delničar je dolžan 

poslati brez odlašanja in najkasneje prvi delovni dan po izvedbi, o trajni ali na drugem trajnem nosilcu 

izpisku potrjuje zahtevo. 

 

Čl. 7 

Spremenite obliko enot 

1. Družba za upravljanje je pooblaščena, da odloči, da spremeni obliko enot dokumentarni obliki v 

nematerializirani ali registriranega obliki listine in s sklepom upravnega odbora družbe za upravljanje, 

ki vključuje datum registracije izdaje enot premoženja vzajemnega sklada. Strešni podsklad vzajemni 

sklad. 

2. Spremenite obliko enot družbe za upravljanje, ki je pooblaščen za opravljanje, odvisno od poslovne 

politike in v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. 

3. Spremenite obliko enot iz dokumentarca, da rezervirate treba poskrbeti za celotne izdaje enot 

premoženja vzajemnega sklada. Strešni podsklad vzajemni sklad. 

4. Depozitar in družba za upravljanje ne sme brez registracije zakasnitve vprašanju enot za vsakega 

vzajemnega sklada, katerih vsebina je registracija enot vzajemnega sklada za ločene evidence v 

medsebojnem sodelovanju in v skladu s Pogodbo o vodenju vstopnih register delnic izdajatelja na 

datum, določen v Odločitev odbora v skladu z odstavkom 1 tega člena. 

5. Družba za upravljanje izvede izmenjavo enot v papirni obliki za eno ali več enot istega delničarja na 

način, da se skupno število delnic v papirju enot enako številu delnic za delnice in nato nakazan na 

ustrezno lastniku računa v svojih ločenih evidence. 

6. Z ločenih evidenc se imenskih delnic le tiste ustreznega vzajemnega sklada, ki niso zaprosili za odkup 

enot za registracijo o izdaji enot vzajemnega sklada. 

7. Spremeniti obliko enot iz dokumentarca, da rezervirana se opravijo brezplačno. 
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8. Datum začetka izvajanja registracijo izdaje enot prenehajo vse enote, v papirni obliki, z izjemo 

dokumentarca enot, katerih lastniki so predloženi v obdobju registracije izdajo enot aplikacije za 

vplačilo delnic, in v tem času niso plačane ob istem času. 

9. Družba za upravljanje mora nemudoma pisno obvestiti lastnike certifikatov fizičnih delnic po odločitvi, 

da spremenite obliko potrdil fizičnih delnic na nematerializiranih delnic v obdobju najmanj 60 dni pred 

izvedbo registracije za izdajo enot premoženja vzajemnega sklada. 

10. Posledice vzpostavitve zasega ali dokumentarec zastavljenih delnic skladov, ki so spremenjena, 

registracija izdajo enot ostajajo nespremenjene. Družba za upravljanje pisno obvesti zastavljavcu in 

back-posojilodajalca o podnebnih register zastavnih pravic na delnicah ali register zastavljenih delnic 

sklada. 

11. Vloga za izdajo enot dostavljenih družba za upravljanje s časovno učinkovitost pravil delovanja je del 

zahteve za ustanovitev lastnika računa. 

12. V primeru spreminjanja oblike enot družbe dokumentarnega upravljanje bo ukrepala v skladu z 

Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. 

 

Del IV 

Registracija zastavne pravice na delnice skladov 

Čl. 8 

Ustanovitev pogodbene zastavne pravice 

1. Zastava, ki ga enota je bila ustanovljena z registracijo pogodbene zastavne pravice v register 

zastavnih pravic na delnice sklada ("Register pledge"), vodilno podjetje za upravljanje. Pledge 

Register vsebuje podatke v skladu z odstavkom 4 tega člena in datum registracije pogodbene 

zastavne pravice v register. 

2. Registracija pogodbene zastavne pravice, na katere se enote opravlja družba za upravljanje v skladu 

s pisnim nalogom za registracijo pogodbene zastavne pravice pooblaščena oseba, ki je: 

a) zastavni upnik, 

b) Pledger, ki ima v lasti podstavkov enote ali 

c) Nacionalna banka Slovaške v skladu s § 45 odstavek. 6 zakona o vrednostnih papirjih. 

3. Registracije dostop pogodbene zastavne pravice je pooblaščena oseba v skladu z odstavkom 2 tega 

člena se vloži osebno na sedežu družbe za upravljanje ali po pošti z uradno verificiranega podpisom 

pooblaščene osebe. Družba za upravljanje po prejemu prijave pogodbene zastavne pravice in 

dokumentov, povezanih z njim v smislu odstavka 5 tega člena, se takoj registrirajo nastanek 

pogodbene zastavne pravice v register zastavnih pravic in lastniku računa - zastavljavcu. 

4. Nalog za registracijo pogodbene zastavne pravice mora vsebovati naslednje podatke: 

a) ime ali firma, sedež in identifikacijska zastavljavcu če je pravna oseba, ime in priimek ter stalno 

prebivališče, EMŠO ali datum rojstva zastavljavcu, če je fizična oseba; 

b) ime ali firma, naslov in identifikacijsko številko zastavni upnik, če gre za pravno osebo, ime in 

priimek ter stalno prebivališče, osebno identifikacijsko številko ali datum rojstva Hipotekarni, če je 

fizična oseba; 
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c) določitev enot, za katere se ugotovi s pogodbeno zastavno pravico: vrsta vrednostnih papirjev, ime 

vzajemnega sklada, katerega delnice so se temelji, če enote vzajemnega sklada izdala več vprašanjih 

navedbo emisij, navedba izdajatelja vzpostavitve vzajemnega Pisma Sajenje število enot vzajemnega 

sklada, 

d) znesek terjatev, za katere pogodbene zasega delnic skladov, za svoje zrelosti in valuta, v kateri je 

terjatev izražena. 

5. Če želite naročiti registracijo pogodbene zastavne pravice je dolžan predložiti: 

a) Pogodba o ustanovitvi enote izvirnik ali njeno uradno overjena kopija ali pisne potrditve vsebine 

Pogodbe o ustanovitvi enote podatkov v skladu z odstavkom 4 tega člena, vključno z določitvijo 

datuma veljavnosti in datumu začetka veljavnosti te pogodbe, ki se nadomesti z naslednjimi 

posebnimi pooblastili, in uradno preverja podpise zastavljavcu in zastavni upnik. To ne velja, če je 

nalog za vpis pogodbene zastavne pravice vložena Narodne banke Slovaške ali banke, oz. 

podružnica tuje banke, ki opravlja dejavnost v skladu z zakonom št. 483/2001 Z.z. na banke in v zvezi 

s spremembami nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen, 

b) dokumenti - izvirniki ali overjene kopije, ki dokazujejo istovetnost in upravičenost zastavljavcu in 

zastavni upnik, da predloži ta vrstni red, v tem zaporedju. osebe, pooblaščene za delovanje v imenu 

zastavljavcu in zastavni upnik, in dokumente, ki dokazujejo obstoj seveda akcijskih zastavljavcu in 

zastavnega upnika v skladu z veljavno zakonodajo. 

6. Pogodba o ustanovitvi delnice sklada ne smejo biti te delnice, ki so že bile ustanovljene. 

 

Čl. 9 

Sprememba in prenehanje pogodbene zastavne pravice 

1. Zastava enot se spremeni ali preneha na podlagi pisnega Za registracijo spremembo ali prekinitev 

delnic pogodbenih zaseg sredstev pooblaščene osebe v register zastavnih pravic. 

2. Registracija prenehanja pogodbenega zastavne pravice, ki jih enote za opravljanje družbe za 

upravljanje, če: 

a) prenehanje celotne terjatve je treba zavarovati (npr. pravilna in pravočasna izpolnitev, odpis dolgov 

in i). 

b) prenehanje kupona, na katerem je bila obljubila, 

c) Odpoved zastavi zastavnega upnika, 

d) izvedbo pogodbenih zastavo enot zastavnega upnika. 

3. Vpis spremembe pogodbene zastavne pravice s strani enote za opravljanje družba za upravljanje v 

primeru spremembe podatkov o zastavljavcu, zastavni upnik, višina zavarovanih terjatev in valuto, v 

kateri je izražen, zrelost zavarovano terjatev in število enot, ki temeljijo. 

4. Zastavni upnik, zastavljavcu ali pooblaščena oseba, mora predložiti red Družba za upravljanje je za 

registracijo spremembo ali prekinitev pogodbenega zastavno pravico nemudoma po tem, ko je prišlo 

do dejstva in rezultati v spremembi ali prenehanju pogodbene zastavne pravice. Zamuda pri 

izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega stavka se nosi zastavni upnik, zastavljavcu ali pooblaščene 
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osebe, ki verjetno obveznost vložitve registraciji izjavo o spremembi ali prenehanju pogodbene 

zastavne pravice. 

5. Nalog za vpis spremembe pogodbene zastavne pravice je zastavni upnik, zastavljavcu ali 

pooblaščena oseba se vloži osebno na sedežu družbe za upravljanje ali po pošti z uradno 

verificiranega podpisom pooblaščene osebe. 

6. Nalog za vpis spremembe pogodbenih zahtev zastavne pravice na podlagi čl. 8. odstavek 4 

Poslovnika operaciji in datum registracije pogodbene zastavne pravice v register zastavnih pravic. 

Nalog za vpis spremembe pogodbene zastavne pravice je treba priložiti: 

a) pisno potrditev sprememb sporazuma o ustanovitvi enote vključuje podatke, zbrane v skladu s čl. 8. 

odstavek 4 pravila delovanja, uradno certificirani podpisi zastavljavcu in zastavni upnik, to ne velja, če 

je nalog, ki jih Narodna banka Slovaške, datum izteka in dan začetka veljavnosti Pogodbe o 

ustanovitvi enot, datum izteka in datumom začetka veljavnosti sprememb Pogodbe o ustanovitvi 

podatke specifikacijo Enote predložiti od katerih sprememb v registraciji pogodbene zastavne pravice 

se zahteva, ali drug dokument, ki dokazuje, da razlog za spremembo deležev pogodbenih zastavna 

pravica skladov, 

b) dokumenti - izvirniki ali overjene kopije, ki dokazujejo istovetnost in upravičenost zastavljavcu in 

zastavni upnik, da predloži ta vrstni red, v tem zaporedju. osebe, pooblaščene za delovanje v imenu 

zastavljavcu in zastavni upnik, in dokumente, ki dokazujejo obstoj seveda akcijskih zastavljavcu in 

zastavnega upnika v skladu z veljavno zakonodajo. 

7. Da se registracijo izumrtje pogodbenimi zahtevami zastavne pravice na podlagi čl. 8. odstavek 4 

Poslovnika operaciji in datum registracije pogodbene zastavne pravice v register zastavnih pravic. 

Ukaz izumrtje pogodbene zastavne pravice je treba priložiti: 

a) pisno potrdilo o zastavni upnik izpustu ali drug dokument, ki jasno kaže, da razlog za izumrtje 

pogodbene zastavne pravice z uradno preverjena podpis zastavni upnik, če je podana zastavljavcu 

ukaz, 

b) dokumenti - izvirniki ali overjene kopije, ki dokazujejo istovetnost in upravičenost zastavljavcu in 

zastavni upnik, da predloži ta vrstni red, v tem zaporedju. osebe, pooblaščene za delovanje v imenu 

zastavljavcu in zastavni upnik, in dokumente, ki dokazujejo obstoj seveda akcijskih zastavljavcu in 

zastavnega upnika v skladu z veljavno zakonodajo. 

8. Družba za upravljanje po prejemu spremembi ali prenehanju pogodbene zastavne pravice in 

dokumentov, povezanih z njo takoj registrira spremembo ali prenehanje pogodbene zastavne pravice 

v register zastavnih pravic in ustreznega lastnika računa - zastavljavcu. 

9. Za arhiviranje dokumentov, ki se nanašajo na ustanovitev, spremembo ali prenehanje pogodbene 

zastavne pravice velja za družbe za upravljanje o izvajanju internih pravil za arhiviranje dokumentov 

Archívny postopku. V primeru, ko Pledger ali zastavni upnik oseba iz § 53a. 1 od pogodbenega prava, 

zakona o vrednostnih papirjev izhaja, spreminjanje in izginjanje v skladu s § 53a Zakona o 

vrednostnih papirjih. 

 

Čl. 10 

Oblikovanje zakonske zastavne pravice 
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1. Zakonske zastavne pravice na delnice sklada je bil ustanovljen z vpisom v register zastavnih pravic 

na dan zakonske zastavne pravice na enotah na pisno naročilo za registracijo zakonske zastavne 

pravice, ki ga je pristojni nacionalni organ prejel družbe za upravljanje. 

2. Nalog za registracijo zakonske zastavne pravice iz pristojni nacionalni organ na podlagi pravnomočne 

odločbe, izdane v skladu s posebnimi predpisi. 

3. Registracije zakonitega zastavne pravice na enotah veljajo določbe pogodbene zastavne pravice na 

enotah v kateri koli razumni osnovi. 

4. Nalog za registracijo zakonske zastavne pravice mora vsebovati: 

a) prikazuje državljanstvo organa, ki izda odločbo in odredbo (zastavni upnik) 

b) identifikacija zastavni dolžnik (zastavljavcu), njegovo ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, 

EMŠO ali datum rojstva, če je bilo število rojstev dodeljena, če je fizična oseba, ali firma, 

identifikacijska številka, če je pravna oseba . 

c) identifikacijo zavarovane terjatve, znesek in valuta, v kateri je izražen, in za njeno zapadlostjo, 

d) predmet zakonske zastavne pravice: vrsta vrednostnih papirjev, ime vzajemnega sklada, katerega 

delnice so se zakonski zastavna pravica, če enot vzajemnih skladov izdanih več vprašanj in emisije 

označevanjem in število enot fundacije, 

e) upravljanje identifikacije podjetje kot osnovnega izdajatelja, na katere zakoniti zastavna pravica 

nanaša. 

5. Če želite naročiti registracijo zakonsko zastavno pravico za zavarovanje terjatev, ki ga spremljajo 

ustrezni nacionalni organ izvirniku ali uradno overjeno kopijo izvršljive odločbe zakonitih zastavnih 

pravic na delnicah sklada. 

6. Izvirnik ali overjen dostava kopijo odločitve v skladu z odstavkom 5 tega člena se priloži uradni žig z 

državnim emblemom, ki jih osebe in datum izvršljivosti podpisane. 

7. Družba za upravljanje ne sme odrediti, da se registrirajo zakonsko register zastavne pravice na datum 

njenega nastanka, potem ko prispe v register zastavnih pravic in ustreznega lastnika računa. 

8. Registracija zakonske zastavne pravice na enotah, je družba za upravljanje pisno obvesti lastnika teh 

enot na naslov registriran na račun lastnika brez odlašanja. 

 

Čl. 11 

Sprememba in prenehanje zakonske zastavne pravice 

1. Zakonske zastavne pravice na delnice sklada se spremeni ali z njegovo registracijo v register 

zastavnih pravic na dan spremembe ali prenehanja zakonske zastavne pravice na enotah preneha na 

podlagi pisnega Za registracijo spremembo ali prenehanje zakonske zastavne pravice pooblaščenega 

podjetja osebno upravljanje storitev. 

2. Da se registrira spremembo ali prekinitev zakonske zastavne pravice mora vsebovati podatke, na 

podlagi čl. 10 točka 4 pravila delovanja in datum registracije zakonske zastavne pravice v register 

zastavnih pravic. 

3. Ukaz za registracijo spremembo ali prenehanje zakonske zastavne pravice je dolžan predložiti družba 

za upravljanje je original ali uradno preverja kopijo dokumenta, ki dokazuje spremembo ali prenehanje 

zakonske zastavne pravice na kupona. 
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4. Zastavni upnik, saj je pooblaščenec dolžan predložiti red družbe za upravljanje, da se registrirajo 

spremembo ali prenehanje zakonske zastavne nemudoma po dejstev, zaradi česar obstaja 

sprememba ali prenehanje zakonske zastavne pravice. Zamuda pri izpolnjevanju obveznosti iz 

prejšnjega stavka gre za osebo, z naslovom, ki dokazano obveznost, da izda odredbo za vpis 

spremembe ali prenehanja zakonske zastavne pravice. 

5. Na podlagi sprememb ali prenehanja zakonske zastavne pravice na enotah v register zastavnih pravic 

registraciji navesti družba za upravljanje nemudoma, spremembi ali prenehanju zakonske zastavne 

pravice na račun posameznih lastnika. 

6. Sprememba ali prenehanje zakonske zastavne pravice na enotah, je družba za upravljanje pisno 

obvesti lastnika teh enot na naslov registriran na račun lastnika brez odlašanja. 

7. Za arhiviranje dokumentov, ki dokazujejo nastanek, spremembo ali prenehanje zakonske zastavne 

pravice velja za družbe za upravljanje o izvajanju interne predpise o arhiviranje dokumentov postopka 

arhiviranja. 

Čl. 12 

Zagotavljanje podatkov iz registra zastavnih pravic 

1. Družba za upravljanje na podlagi pisnega zahtevka upravičencu (zastavljavcu, zastavni upnik, javni 

organ ali druga pooblaščena oseba) izdala obvestilo o obljub v pisni obliki, ki se lahko zaračunajo v 

okviru družbe za Cena upravljanje List. 

2. Izvleček iz registra zastavnih pravic vsebovati naslednje podatke: 

a) trgovsko ime ali ime in naslov zastavljavcu, če je pravna oseba, ali ime in priimek ter naslov 

stalnega prebivališča, če je fizična oseba, 

b) potrdila o udeležbi na osnovi indikacije vrsta vrednostnih papirjev, ime vzajemnega sklada, 

katerega delnice se ustvarijo, ko delnice vzajemnih skladov izdala več vprašanj in emisije 

označevanje in identifikacijo Družba za upravljanje kot izdajatelja teh enot, 

c) število enot tega temelji vzajemnega sklada, 

d) datum registracije pogodbene ali zakonske zastavne pravice na enotah v register zastavnih pravic. 

3. Zahtevek za izpisek iz registra zastavnih pravic, upravičena oseba, ki zatrjuje, da na sedežu družbe 

za upravljanje ali pošljete po pošti na naslov njenega registriranega sedeža. 

4. Vloga iz odstavka 1 tega člena vsebuje podatke v skladu s točko 2.a ), b). 

 

Del V 

Registracija zastavljenih delnic sklada 

Čl. 13 

Varovanje zastavljene delnice skladov 

1. Družba za upravljanje vodi evidenco zastavljenih delnic skladov ("Register obljubila"). 

2. Nalog za registracijo varnosti zastavljene delnice skladov s strani pooblaščene osebe, ki je upnik ali 

dolžnik, ki je lastnik prenesenih kuponov na osebo na družbo za upravljanje ali s pošiljanjem pošte z 

uradno overjenim podpisom pooblaščene osebe, ki so jih predložili. 
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3.  Družba za upravljanje po prejemu prijave delnic varnostnih zastavljenih sredstev, registriranih v 

registru od zastavljenih brez odlašanja. 

4. Ukaz za registracijo prenosa delnic varnost skladov se morajo predložiti: 

a) izvirnik ali overjeno kopijo prenosa varnostnih enot zaprto v skladu s § 53 Zakona o vrednostnih 

papirjih z uradno potrjenega podpisa dolžnika, to ne velja, kadar je ta ukaz dati ustrezno 

posojilojemalca, Nacionalna banka Slovaške ali banka, v tem zaporedju. podružnica tuje banke ali 

pisno potrdilo o vsebini prenosa varnostne enote, vključno z določitvijo datuma veljavnosti in datumu 

začetka veljavnosti te pogodbe, ki se nadomesti z naslednjim posebnim potrdilom z uradno potrjenih 

podpisov dolžniku in upniku, 

b) dokumenti, izvirniki ali overjene kopije, ki dokazujejo istovetnost in upravičenost posojilojemalca in 

posojilodajalca, da predloži ukaz, oz. osebe, pooblaščene za delovanje v imenu dolžnika in upnika, in 

dokumente, ki dokazujejo obstoj in način dolžnikom in upnikom v smislu veljavne zakonodaje. 

5. Da se registrirati prenos varnostnega sklada delnice, vključujejo: 

a) trgovsko ime ali ime, naslov in identifikacijsko številko dolžnika, če je pravna oseba ali ime, stalno 

prebivališče in rojstno številko ali datum rojstva, če je število rojstev je bila dodeljena, če je fizična 

oseba; 

b) identifikacija prenesenih enot: vrste vrednostnega papirja, ime vzajemnega sklada, katerih varnost 

enote so bile prizadete s prenosom, če enote vzajemnih skladov izdala več vprašanj in emisije 

označevanje, identifikacije družbe za upravljanje kot izdajatelja teh enot in števila prenese enot 

c) ime ali firma, naslov in identifikacijsko številko upnika, če je pravna oseba ali ime, stalno 

prebivališče in rojstvo številko ali datum rojstva, če je bilo število rojstev dodeljena, če je fizična 

oseba; 

d) navedbo, da je prenos varnost, 

e) znesek terjatev, za katere je bila ustanovljena zaščitna oprema, rok njegove zapadlosti in valuto, v 

kateri je terjatev izražena, 

f) ime in registrirani sedež družbe za upravljanje, kot subjekt, s katerimi so ustanovljena imetnikom 

računov dolžnika in upnika. 

6. Skupaj z zahtevo za registracijo varnosti zastavljene delnice skladov in v skladu z upnikom in 

dolžnikom mora izročiti družba za upravljanje tudi enako vsebino prenosnih nalogov enot v skladu s 

čl. 18 Pravila delovanja. 

 

Čl. 14 

Sprememba ali prenehanje delnic varnostnih obljubila skladov 

1. Ukaz za registracijo spremembo ali prekinitev za varovanje zastavljenih delnic sklada je upravičen 

vložiti posojilodajalca ali posojilojemalca. Na podlagi odredbe za registracijo spremembe ali 

prenehanja varovanj obljubila upravljanje skladov družbe pismom po pošti ali osebno prejeli opravlja 

družba za upravljanje brez registracije zakasnitve spremembo varnosti prenosa enot ali njegovega 

zatona v register obljubila, medtem ko upoštevanju ustreznih lastnika. 
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2. Sprememba alarm zastavljene delnice sklada se na podlagi sprememb podatkov o upniki, dolžniki, 

višine zavarovane terjatve oz. valuta, v kateri je izražen, zapadlost zavarovane terjatve oziroma 

števila enot premoženja, ki so predmet prenosa varnosti. 

3. Prenehanje delnic varnostnih obljubila sklada se izvede po prenehanju zavarovane terjatve oziroma 

ob prekinitvi enot, ki so bile predmet prenosa varnosti. 

4. Ukaz za registracijo spremembo ali prekinitev za varovanje zastavljenih delnic Sklada vsebuje 

informacije v skladu s čl. 13 Oddelek 5 Poslovnika operaciji in datum registracije varnosti prenosa na 

enote v registru obljubila. 

5. Če bi se registrira spremembo ali prekinitev za varovanje zastavljenih delnic sklada upravlja dolžnika, 

mora ta sklep treba priložiti original ali overjeno kopijo dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba 

ali prekinitev zaradi varnostnih zastavljene delnice skladov. 

6. Skupaj z ukazom za registracijo spremembo ali prekinitev za varovanje zastavljenih delnic sklada, in v 

skladu z upnikom in dolžnikom mora izročiti družba za upravljanje tudi enako vsebino prenosnih 

nalogov enot v skladu s čl. 18 Pravila delovanja. 

7. Družba za upravljanje ne sme biti odgovoren za škodo, ki jo je ustrezen ukaz za prenos varnosti, ki ga 

je vložila povzročene ni bil upravičen, niti za škodo, ki jo s sklepom povzročila za prenos varnosti, v 

tem zaporedju. njena sprememba ali odpoved je bil vložen prepozno, nepopolne, nepravilne ali 

napačne. 

8. Za arhiviranje dokumentov, ki dokazujejo nastanek, spremembo ali izbrisom delnic varnostnih 

obljubila sklada plača družbi za upravljanje za izvajanje notranje predpise za arhiviranje dokumentov 

Archívny postopku. 

Čl. 15 

Zagotavljanje podatkov iz registra obljubila 

1. Družba za upravljanje bo zagotovila pooblaščenca, da posojilodajalec ali posojilojemalec, ki temelji na 

njeno pisno zahtevo poslano na svojem sedežu v osebno ali po pošti z izjavo varnostnih orodij, ki jih 

lahko zaračunavajo v okviru družbe za Cena upravljanje List. 

2. Izvleček iz registra obljubila vsebuje naslednje podatke: 

a) ime ali firma, sedež dolžnika, če je pravna oseba ali ime, stalno prebivališče, če je fizična oseba, 

b) identifikacija prenesenih enot: vrste vrednostnega papirja, ime vzajemnega sklada, katerih varnost 

enote so bile prizadete s prenosom, če enote vzajemnega sklada izdani več vprašanj in označevanje 

emisij in prepoznavanje informacije o osnovnem izdajatelju, 

c) število enot, prenesenih. 

d) datum registracije varnosti prenosa v register obljubila. 

 

 

 

Del VI 

Način in postopek prijave za registracijo odvzemom pravice do deleža sredstev 

Čl. 16 
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1. Družba za upravljanje registrira vzmetenje pravice ("PPN") z enotami na pisno naročilo za registracijo 

PPN ga enote dostavljeno na sedežu družbe za upravljanje in plačilo pristojbine v okviru družbe za 

upravljanje Cenik pri nematerializiranih delnic ustreznega računa lastnika. 

2. Nalog za PPN registracijo enot, je družba za upravljanje ima pravico, da predložijo: 

a) lastnik certifikata enote, ali oseba, ki je lastnik dovoljenja potrdila enota, 

b) zastavni upnik, če izhaja iz Pogodbe o ustanovitvi enot, Narodne banke Slovaške, Evropska 

centralna banka ali druga centralna banka Eurosistema hkrati z vložitvijo naročilo za registracijo 

pogodbene zastavne pravice na enotah, v skladu s § 53a. 4 Zakona o vrednostnih papirjih in Narodne 

banke Slovaške, razen če je za registracijo v PPN zastavljenih vrednostnih papirjev v skladu s § 45 

odstavek. 6. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 

c) trgovec z vrednostnimi papirji ali tuji trgovec z vrednostnimi papirji, če mu lastnik dal kupona 

programiran za nabavo prodajo vrednostnega papirja ali če izhaja iz dogovora, sklenjenega med 

trgovci z vrednostnimi papirji ali tuje vrednostne papirje in lastniki skladov, delnic, 

d) pooblaščeni državni organ 

e) izvajalec, če je za opravljanje usmrtitev enot, 

f) nadzorni organ, če v nadzornih ugotovilo kršitev zakonov in nadaljnje ravnanje z nevarnostjo na 

enoto škode, 

g) Družba za upravljanje kot izdajatelja enot v skladu z Zakonom o kolektivnih naložbenih in Zakona o 

trgu vrednostnih papirjev. 

3. Ukaz za registracijo PPN in odredi preklic registracije PPN mora vsebovati: 

a) trgovsko ime ali ime, naslov in identifikacijsko številko lastnika certifikata enote, v primeru pravne 

osebe ali ime, stalno prebivanje, EMŠO ali datum rojstva, če je bilo rojstvo številka dodeljena, če je 

fizična oseba, 

b) ime vzajemnega sklada. Podsklad krovnega sklada, pri katerih enote so predmet PPN če enote 

vzajemnega sklada izdala več vprašanj in emisije označevanje in števila enot, za katere se uporablja 

PPN, 

c) rok za začasni odvzem pravice do razpolaganja z enotami, če se zahteva registracija za nedoločen 

čas, 

d) firma in sedež družbe za upravljanje. 

Če ukaz ne vsebuje vse podatke, neveljavna in upravljanje registracije ne. 

4. PPN enote v skladu s točko 2. a) in b) tega člena, lahko družba za upravljanje registrirati le, če se 

enote ne že z drugo PPN točki 2 registrirana. a) in b) tega člena. 

5. Za registracijo PPN enot delničar ne more vložiti zahtevek za plačilo teh delnic ali izda nalog za 

prenos teh enot. 

6. PPN preneha njeno prenehanje, ki ga upravlja družba za upravljanje ob upoštevanju ustreznih 

lastnika po obdobju, za katero je bila registrirana PPN ali pred tem datumom na podlagi odredbe o 

preklicu registracije PPN pooblaščenca v smislu odstavka 2 tega člena in v skladu z Zakonom o trgu 

vrednostnih papirjev. 
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7. prijava in odjava PPN PPN poslati družbe za upravljanje takoj delničarji in druge osebe iz odstavka 2 

tega člena, pisno obvestila o tem dejstvu dovoljeni. 

8. V primeru vpisa prenosa enot, ki jih je PPN ustanovljen z namenom, ki ga je oseba pod točko 2 

zajema. b) do f) tega člena, poslani na družbo za upravljanje brez predhodnega obvestila zakasnitve 

na osebo, ki je dal ukaz, da se registrirajo PPN v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev. 

9. Družba za upravljanje ne odgovarja za škodo, ki jo vložitev nepopolne, nepravilne, z zamudo ali 

nedovoljene ukaze za registracijo ali preklic PPN povzročajo. 

10. Da bi se registrirali in preklic PPN enot se hranijo v družbi za upravljanje zapisov. Ukazi za arhiviranje 

veljajo za družbe za upravljanje o izvajanju internih pravil za arhiviranje dokumentov Archívny 

postopku. 

 

Del VII 

Način in postopke za oddajo naročil za registracijo prenosa in prehoda enote premoženja 

Čl. 17 

Prehod enote premoženja 

1. Prenos certifikata na enoto je sprememba delničarja, ki je sklenjena na podlagi pogodbe po Zakonu o 

vrednostnih papirjih. Prenos delniškega certifikata zahteva tudi registracijo prenosa certifikata v 

ločenem registru, v katerem je registrirana prenesena delnica. 

2. Registracija prenosa enotnega certifikata je izvršitev registracije v ločenem registru, v katerem je 

registriran delniški certifikat, na podlagi naloga za registracijo prenosa enotnega certifikata dobavljene 

družbe za upravljanje, na stroške lastnika prenosnega računa in v korist lastnika računa pridobitelja, 

isti dan. 

3. Naročilo za registracijo prenosa enotnega certifikata poda tudi prenosnik in prevzemnik osnovnega 

kapitala družbe za upravljanje v dogovorjenem roku in, če rok ni bil dogovorjen, v sedmih dneh po 

sklenitvi pogodbe, na podlagi katere se izvede prenos certifikata enot, registracija prenosa delniškega 

certifikata mora biti po vsebini enaka. Če so naročila za registracijo prenosa enotnega certifikata, ki jih 

je izdal prenosnik in prevzemnik, enaka, družba za upravljanje brez nepotrebnega odlašanja 

evidentira prenos certifikata v enoti. Če naročila za registracijo prenosa enotnega certifikata niso 

vsebina, družba za upravljanje ne registrira prenosa enotnega certifikata in brez nepotrebnega 

odlašanja vrne naročila za registracijo prenosa enotnega certifikata z navedbo razlogov osebam, ki so 

jim izdale ta naročila. 

4. Navodila za registracijo prenosa certifikata enote prav tako pisno prejme prevzemnik in skupaj na eni 

obliki, ki jo je določila družba za upravljanje, in verodostojnost njihovih podpisov na nalogu za 

registracijo prenosa certifikata enote mora potrditi uradnik ali pooblaščeni vodja družbe za 

upravljanje.Za registracijo prenosa potrdila na enoto mora vsebovati: 

a) identifikacijske podatke prvotnega lastnika in identifikacijski podatki prevzemnika potrdila enota, tj, 

ime ali firma, sedež in identifikacijska številka, če pravne osebe ali ime, stalno prebivanje, EMŠO ali 

datum rojstva, če je bilo število rojstev dodeljena, če je fizična oseba, 

b)  ime vzajemnega sklada, oz. podskladu premirja za enote, katere enote so predmet spremembe 

registracije, če so certifikati enot izdani z več emisijskimi certifikati, kakor tudi z oznako emisije in 

številom takšnih enot, 

c) datum podpisa naloga za registracijo za spremembo delniškega certifikata, 

d) ime podjetja in registrirani sedež družbe za upravljanje. 
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Čl. 18 

Prenos kuponov 

1. Pretvarjanje Enote lahko spremenite v lastništvu enot na pogodbo o prodaji ali darovanja sporazuma, 

sklenjenega v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev. 

2. Registracija prenosa kupona je vstop v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev v skladu s pisno 

odredbo za registracijo prenosa potrdila enote, ki jih upravlja družba za upravljanje, dobavljene v 

breme imetnika računa prenosnika in prevzemnika korist imetnika računa, da družba za upravljanje 

opravlja v enem potrdilu nakazila enoto za isto dan. 

3. Nna potrdilu o prenosu enoti daje certifikat enote prenositelj in medtem ko ti ukazi imajo isto vsebino. 

Na osnovi enaka vsebina na potrdilu o prenosniku za prenos enote in družbe za upravljanje 

prevzemno registrira prenosa delnic brez nepotrebnega odlašanja v vrstnem redu, v katerem so bili 

poslani ukazi. Razen če na prenosu enote niso enaki v upravljanje vsebin prenosu podjetja enot in 

izvede brez nepotrebnega odlašanja, na potrdilu o prenosu enoti navede razloge vrnejo osebi, ki je 

dal te ukaze. Na prenosu certifikata na enoto velja 2 meseca, in ta rok začne teči od dneva prejema 

tega ukaza, družba za upravljanje 

4. Ukaz za registracijo prenosa potrdila na enoto mora vsebovati naslednje podatke: 

a) identifikacijske podatke prevzemnika in identifikacijske podatke pridobitelja, vsaj v obsegu: 

poslovnega imena ali imena, registriranega sedeža in identifikacijske številke, če je pravna oseba 

pravna oseba ali priimek, stalni naslov, rojstna številka ali datum rojstva, če identifikacijska številka ni 

dodeljena; če je fizična oseba, 

b) identifikacijo prenesenega certifikata enote z navedbo imena vzajemnega sklada, podsklada 

krovnega sklada, katerega potrdilo o premoženju je predmet naloga za registracijo prenosa certifikata 

na enoto in če izdaja več enot emisijskih kuponov, kot tudi oznako emisij, 

c) število enot, ki so predmet naročila za registracijo prenosa enotnega certifikata, in pravni razlog za 

njihov prenos, navedbo, ali gre za prenos ali prost prenos, certifikat v enoti in, v primeru prenosa, 

ceno (nagrado); razen če je narava prenosa izključena; v primeru, da narava prenosa dajatev 

izključuje navedbo cene, mora nalog za registracijo prenosa enotnega certifikata vsebovati navedbo, 

iz katere je jasno razvidno, da cene ni mogoče navesti, 

d) datum podpisa naloga za registracijo prenosa potrdila o enoti, 

e) identiteto družbe za upravljanje. 

f) izjava oseb, ki vlagajo nalog za registracijo prenosa potrdila, da sta prenosnik in prevzemnik sklenila 

pogodbo, po kateri je prenosnik prenesel pridobitelju potrdilo o udeležbi, ki je bilo ugotovljeno v nalogu 

za registracijo za prenos enotnega certifikata, in da certifikat enote ustreza pogodbi, ki jo je sklenil 

prenosnik in prevzemnik na podlagi katerih je bil prenesen.  

g) dodatne podatke v obsegu, ki je potreben za registracijo prenosa prenesenega potrdila o deležu v 

ločenem registru. 

 

5. Če je navodilo za registracijo prenosa kupona služi stranko, ki nima družbe za upravljanje, ki jo je 

imetnik računa dolžan dostaviti skupaj z nalogom za registracijo prenosa prijave potrdila delnic za 

izdajo enot, v skladu s katero mora družba za upravljanje, kot prejemnik ustanovljenih lastnika računa. 
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6. Družba za upravljanje izvrši naročila za registracijo prenosa certifikata v enoti v vrstnem redu, v 

katerem je bila poslana. 

7. Kdo je nezakonito na enoto prenosa ali ga dal netočne, nepopolne ali prepozno, je odgovoren za 

škodo, ki jo povzroči. 

8. V imenu naročnika bo nakazana samo cela delnic ustreznega kupona, ki imajo enega samega 

pridobitelja in manj kot delnice in deleže, ki imajo več pridobitelje bo postal del premoženja v vzajemni 

sklad, in tudi v zvezi s posamezno izdajo enot, če enote vzajemnega sklada izdala več emisije. . 

9. Naročila prenos kuponov se hranijo v družbi za upravljanje zapisov. Za arhiviranje na potrdilu o 

prenosu enote velja za družbe za upravljanje o izvajanju internih pravil za arhiviranje dokumentov 

Archívny postopku. 

 

Del VIII 

Določbe skupne in končne 

Čl. 19 

Pravila za pritožebe vlagateljev 

1. Investitor ima pravico vložiti družba za upravljanje terjatev v pisni obliki le osebno ali po pošti. 

Evidence o prejetih pritožb, ki jih upravlja družba za upravljanje hrani in je dolžan arhivirati vse 

pritožbe v skladu s svojo arhivsko politiko. 

2. Za upravljanje in rešiti pritožbo zajema pritožbeni postopek, ki ga izda svet direktorjev družbe za 

upravljanje. Družba za upravljanje je dolžna poravnati terjatev v roku 30 dni od dneva, ko je družba 

registrirala pritožbo v primeru nepopolnega zahtevka ali razlaga mora predložiti zahtevek v 30 dneh 

od registracije sprememb zahtevka ali registracijo pojasnili na pritožbo, ki ga upravlja družba za 

upravljanje, vloženo. Družba za upravljanje je pooblaščen, da v ustreznih primerih poskrbi vložiti 

pritožbo v 60 dneh od dneva, ko je družba za upravljanje registrirana pritožbo v primeru nepopolnega 

zahtevka ali razlaga mora predložiti zahtevek v 30 dneh od vpisa spremembe evidentiranja pritožb ali 

pojasnila na pritožbo, ki ga upravlja družba za upravljanje, vloženo . 

 

Čl. 20 

Način in postopek za popravek napačnih podatkov v ločenih evidencah 

1. Depozitar ali družba za upravljanje je potrebno narediti, ali s pravnomočno sodno odločbo, popravek ali 

dodatek k ločenih evidenc, ki se vodijo v skladu s temi pravili delovanja po uradni dolžnosti pri opravljanju 

njihovih lastnih kontrol ali s priznanimi pritožb vlagateljev. 

2. Popravljanje napak v ločenem družbe za upravljanje evidence opravi takoj po odkritju, datum, ko je bila 

narejena napačen vnos. Poleg tega v družbi za upravljanje ločene evidence izvaja takoj po odkritju 

nepopolna, datum, ko je prišlo do nepopolne. 

3. Družba za upravljanje je dolžna vlagateljem, ki so bili na računih lastnika v ločenih registrih za odpravo 

nepravilne ali nepopolne podatke, brez odlašanja, poslati izjavo o lastniku računa z popravljenih podatkov 

ter jih obvesti o vrsti popravku ali spremembi na lastne stroške, če ni popravek ali dopolnitev zaradi 

imetnike lastnika računa. 
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4. Če je družba za upravljanje nepravilno ali z zamudo ravnala v skladu z ustreznim ukazom o imetniku 

računa odgovarja za škodo, povzročeno. 

5. Kadar depozitar vložen v register izdajatelja ustreznega vzajemnega sklada popravka podatkov ali 

zaključku lastno pobudo, o tem takoj obvesti družbo za upravljanje s pošiljanjem izpiska iz izdajatelja 

ustreznega vzajemnega sklada z utemeljitvijo, popravljenih podatkov. 

6. Če je napačen ali prepozno depozitar izvršuje družbo za upravljanje v register izdajatelja ustreznega 

vzajemnega sklada odgovoren za škodo, ki jo povzroči družba za upravljanje, razen če ni s pogodbo za 

vodenje vstopnih register delnic izdajatelja določa drugače. 

 

Čl. 21 

Končne določbe 

1. Postopki so zavezujoče za družbo za upravljanje, depozitarju, lastniki enot za osebe, katerih družba za 

upravljanje in depotne nudi tudi storitve v zvezi z ohranjanjem ločenih evidenc, pravna ali fizična oseba, ki 

daje naročilo za registracijo vzpostavitev, spremembo in prenehanje zastavne pravice ali Prenos varnost 

ter za pravne in fizične osebe, ki zahtevajo izjavo o zastavnih pravic na delnicah ali izpiska iz registra 

zastavljenih delnic sklada. 

2. Pravna razmerja med družbo za upravljanje ali depozitarja in vlagateljev, ureja Zakon o kolektivnih 

naložb, Zakon Securities, trgovinski zakonik, ta pravila delovanja, da opravlja funkcijo depozitarja, statut in 

prospekta ustreznega vzajemnega sklada. 

3. Za druge dejavnosti depozitar in družba za upravljanje, ki izhajajo iz vodenja ločenih evidenc morajo 

upoštevati zakone v splošni uporabi, medtem ko smiselno uporabljajo določbe teh pravil delovanja. 

4. Operativna pravila za postopke in način vodenja ločenih evidenc za vse vzajemne sklade, ki jih 

upravljajo družbe, katerih enote so izdane v nematerializirani obliki v skladu s statutom posameznega 

vzajemnega sklada v upravljanju. Seznam vzajemnih skladov, katerih enote so izdane v registrirani obliki 

v operacijski da Prilogi. 

5. Pravila iz poslovanja  

a) je bila odobrena z Uredbo Narodne banke Slovaške, številka ODT-8945 / 2014-4 z dne 7.10.2014 dne 

10.10.2014 in je začela veljati z veljavnostjo te odločbe in je bila objavljena 29.10.2014, 

b) je bila spremenjena s spremembo operativnih pravil, ki so bila odobrena s sklepom Narodne banke 

Slovaške št. sp: NBSI-000-030-736 datoteka št.: 100-000-143-822 z dne 18.12.2018, veljavna od 

13.01.2019 in je začela veljati z veljavnostjo te odločbe 

6. Pravila delovanja lahko v času trajanja pogodbenega razmerja med družbo za upravljanje in 

spremembo vlagateljev spremeniti. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju družbe za 

upravljanje, ki jih je odbor direktorjev in depozitarja ker teh potrebnih sprememb odobrenega so predmet 

odobritve Narodne banke Slovaške. Spreminjanje predpisov o obratovanju inducirano dovoljenje na 

podlagi § 84 ali 121 ali 137. člena Zakona o odobritvi kolektivnih naložbenih dodeli pod § 163 kolektivnih 

naložbenih, sprememba imena, sprememba sedeža družbe za upravljanje, depozitarja sprememba ne 

zahteva odločitev o Narodni banki Slovaške, ki Te spremembe so odobreni. Družba za upravljanje in 

depozitar so vezani na izvajanje te spremembe, pravila delovanja v pisni obliki do Narodne banke 

Slovaške v desetih dneh po njenem izvajanju in bi postopek iz odstavka 7 tega člena Poslovnika 
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poslovanju. Če Narodna banka Slovaške izdalo sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev pravilnika o 

poslovanju v roku 30 dni od dneva, ko je predlog za spremembo pravila glede obratovanja obveščeni, ali 

po tem, ko se datum predložitve spremembo šteti za spremembo odobrene. Vse spremembe pravil 

delovanja niso objavljeni postopek iz odstavka 7 tega člena, o pravilih delovanja. 

7. Operativni red je objavljen na spletni strani www.csob.sk depozitarja in na sedežu depozitarja, na 

spletni strani družbe za upravljanje www.iad.sk in na sedežu družbe za upravljanje. 

8. Celotno besedilo navodil za uporabo je bilo objavljeno 12.09.2022. 

    V Bratislavi, dne 12.09.2022                                                  V Bratislavi, dne 26.08.2022 

 

    Československa obchodna banka, a. s.                                              IAD Investments, správ., spol., a. s. 

 

        _______________________                                                            __________________________ 

Ing. Daniel Kollár                                                                            Peter Lukáč, MBA 
predsednik uprave                                                                           član uprave 

 
 

  _______________________                                                         __________________________ 
JUDr. Luboš Ondrejko                                                                       Mgr. Vladimír Bolek 

član uprave                                                                                       član uprave 
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Priloga: 

Seznam vzajemnih skladov, za katere so posebna pravila glede obratovanja v veljavi od 29.10.2014: 

EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (datum 3.12.2018 se je združil z EURO 

Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) 

EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

 

Seznam vzajemnih skladov, za katere so posebna pravila glede obratovanja v veljavi od 1.7.2015: 

1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (datum 11.9.2017 se je združil z Growth Opportunities, 

o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) 

Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (datum 11.9.2017 se je združil z Growth Opportunities, 

o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) 

Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (datum 6.12.2017 se je združil z KD RUSSIA, 

o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) 

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (datum 3.12.2018 se je združil z 1.PF Slnko, 

o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) 

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (datum 12.9.2016 se je združil z Growth Opportunities, 

o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) 

IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

 

Seznam vzajemnih skladov, za katere so posebna pravila glede obratovanja v veljavi od 16.1.2017: 

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 

 

Seznam vzajemnih skladov, za katere so posebna pravila glede obratovanja v veljavi od 12.09.2022: 

Privátny investičný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 


