INFORMÁCIE O PIATICH NAJLEPŠÍCH MIESTACH VÝKONU A O DOSIAHNUTEJ
KVALITE VYKONÁVANIA POKYNOV

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02
Bratislava, IČO: 52 413 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka 6941/B, v súlade s vnútorným predpisom Stratégia vykonávania pokynov
a v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch
s finančným nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID2),
a §73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách, zverejňuje
raz ročne povinné informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite
vykonávania pokynov z hľadiska objemu. Tento dokument obsahuje príslušné informácie za
obdobie od 01. januára 2021 – 31. decembra 2021.
1. Neprofesionálni klienti
a) Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere
obchodované na burze okrem akcií)

b) Iné nástroje (podielové fondy)
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2. Profesionálni klienti
a) Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere
obchodované na burze okrem akcií)

b) Iné nástroje (podielové fondy)

INFORMÁCIE O DOSIAHNUTEJ KVALITE VYKONÁVANIA POKYNOV

Spoločnosť pri vykonávaní pokynov striktne dodržiava svoju Stratégiu vykonávania pokynov,
pričom k jej monitorovaniu a prípadnému prehodnoteniu prichádza v pravidelných ročných
intervaloch na základe vopred zvolených kritérií, najmä vo vzťahu k nákladovosti pri
vysporiadavaní zrealizovaných transakcií. Spoločnosť aj na základe informácií uvedených
v tomto dokumente neplánuje aktuálnu Stratégiu vykonávania pokynov aktualizovať.

V Bratislave, 31. mája 2022
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