
 
 

POKYN NA OBSTARANIE PREDAJA FINANČNÝCH NÁSTROJOV 

 
1. Údaje klienta 

Titul, meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

Rodné číslo:  Druh a číslo dokladu totožnosti:  

Dátum narodenia:  Miesto narodenia:  

Číslo zmluvy:  

Bankové spojenie – IBAN:  

(ďalej len „Klient“) 
 
2. Špecifikácia finančných nástrojov 

Emitent: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 

ISIN: SK1120010287 

Počet kusov:  

Limitná cena za 1 ks*:  

Platnosť pokynu: 3 mesiace od prijatia pokynu  

*V prípade neuvedenia limitnej ceny je RM – S Market o.c.p., a.s. oprávnený vykonať pokyn za aktuálnu trhovú cenu. 

3. Splnomocnenie 

Klient týmto v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka splnomocňuje spoločnosť RM - S Market o. c. p., a. s., so sídlom na  
Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísaného v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, 
vo vložke číslo: 2586/B  (ďalej ako „RMSM“), aby v plnom rozsahu zastupoval Klienta a vykonával všetky právne úkony a/alebo 
akékoľvek iné úkony potrebné pre obstaranie predaja finančných nástrojov špecifikovaných v bode 2. tohto Pokynu na Burze 
cenných papierov v Bratislave, a.s. Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 a aby vo všeobecnosti robil všetko, čo je v zmysle 
tohto Pokynu potrebné pre Klienta, vrátane uzatvárania a podpisovania relevantných zmlúv a všetkých s nimi súvisiacich 
dokumentov, podávania požiadaviek, príkazov a pokynov v mene Klienta. 
 
4. Ukončenie  poskytovania vedľajšej  služby - držiteľská správa 
V prípade, že Klient nebude mať po predaji finančných nástrojov určených v bode 2. tohto Pokynu v držiteľskej správe už žiadne 
iné finančné nástroje, RMSM pristúpi k ukončeniu  poskytovaní vedľajšej služby – držiteľská správa. 
 
Klient berie na vedomie a súhlasí s výškou odplaty pre RMSM za poskytnutie investičnej a vedľajšej služby, a zároveň berie na 
vedomie a súhlasí, že je povinný uhradiť RMSM všetky dlžné poplatky za výkon vedľajšej  služby – držiteľská správa, ku dňu 
vykonania pokynu. 
 
 
Pokyn klienta prijatý: 
 
V Bratislave, dňa..................................                                     V ........................................., dňa......................... 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................                                                                     ........................................................    
       Za RM – S Market o.c.p., a.s.                                                                                        úradne osvedčený podpis Klienta 
                                                                                                                                                 


