Zoznam miest výkonu
Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká
republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel B, vložka 2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01
Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Po, vložka č.: 1875/B (ďalej aj len „obchodník“)
Obchodník pri poskytovaní svojich služieb klientom využíva (aj prostredníctvom tretích
osôb) predovšetkým miesta výkonu uvedené v tomto zozname.
Pokyny klientov sú smerované na niektoré z uvedených miest výkonu v súlade so
Stratégiou postupovania pokynov obchodníka zverejnenou na www.fio.sk.
Tento zoznam obsahuje miesta výkonu štandardne využívané obchodníkom. Zoznam
však nie je úplný a obchodník je pri plnení pokynu klienta oprávnený využiť aj iné
miesto výkonu, najmä v prípade neštandardného pokynu, ktorého splnenie takýto
postup opodstatňuje. Pokyn klientov smerovaný na miesto výkonu v USA môže byť
uskutočnený na ECN (Electronic communication network), teda elektronickom trhu.
Obchodník je oprávnený zoznam bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
Aktuálny zoznam zverejňuje obchodník na www.fio.sk/mifid
ZOZNAM MIEST VÝKONU
- BCPP (Burza cenných papírů Praha, a.s.)
- BÉT (Budapesti Értéktőzsde)
- CME (Chicago Mercantile Exchange)
- Deutsche Börse XETRA
- GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)*
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
- NYSE (New York Stock Exchange)
- OTC BB (Over the Counter Bulletin Board)
- Pink Sheets
- RMS (RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.)
- Pershing LLC
* z dôvodu ukončenia členstva obchodníka v GPW dochádza dňa 31. 10. 2017 k
ukončeniu prijímania nákupných pokynov a dňa 30. 11. 2017 k ukončeniu prijímania
predajných pokynov na GPW.
Tento Zoznam miest výkonu je účinný od 28. 9. 2017. Nadobudnutím účinnosti tohto
Zoznamu miest výkonu sa ruší doteraz platný Zoznam miest výkonu, uplatniteľný na
zmluvné vzťahy s aktuálnymi klientmi obchodníka.
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