
 

 

  
 

 

OZNÁMENIE O KONFLIKTE ZÁUJMOV 

 

 

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, odd. Sa, vložka č. 6941/B 

(ďalej aj len „spoločnosť PI“), vykonávajúca činnosť obchodníka s cennými papiermi na základe 

povolenia Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-027-532, č.z.: 100-000-165-778 zo dňa 

17.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.04.2019, týmto svojim klientom v zmysle ust. § 71l 

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných 

papieroch“) a v súlade s vnútorným predpisom spoločnosti PI pod názvom „Opatrenia pri konflikte 

záujmov“ (ďalej len „vnútorný predpis“) oznamuje, že v súvislosti poskytovaním investičných služieb, 

vedľajších služieb a pri výkone investičných činností môže vzniknúť konflikt záujmov, keďže spoločnosť PI 

distribuuje a zároveň aj zaraďuje do svojich portfólií cenné papiere – podielové listy verejného špeciálneho 

fondu nehnuteľností PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, 

správ. spol., a.s. (ďalej len „Fond“), ktorý je spravovaný spoločnosťou PARTNERS ASSET 

MANAGEMENT, správ. spol., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 

Mesto, IČO: 53 068 351, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 

č. 7098/B (ďalej len „spoločnosť PAM“), pričom spoločnosť PI a spoločnosť PAM sú majetkovo a 

personálne prepojené osoby, keďže sú sesterskými spoločnosťami patriacimi do tej istej holdingovej 

štruktúry.  

V tejto súvislosti však spoločnosť PI uvádza, že v súlade s prísl. ust. zákona o cenných papieroch a svojho 

vnútorného predpisu prijala opatrenia na:  

- zabránenie zneužívania uvedeného konfliktu záujmov; 

- uprednostnenie záujmov klienta pred vlastnými záujmami; 

- zabezpečenie rovnakého a spravodlivého zaobchádzania so všetkými klientmi bez ohľadu na druh 

finančných nástrojov (vrátane podielových listov Fondu) distribuovaných klientom; 

- zabezpečenie odmeňovania zamestnancov, finančných agentov alebo iných príslušných osôb 

spôsobom, ktorý je v súlade s jej povinnosťou konať v najlepšom záujme klientov; 

- zákaz zavedenia odmeňovania, cieľov predaja alebo iných obdobných opatrení, ktoré by mohli 

motivovať zamestnancov, finančných agentov alebo iné príslušné osoby odporúčať klientom 

konkrétny finančný nástroj (vrátane podielových listov Fondu) oproti inému finančnému nástroju, 

ktorý lepšie spĺňa potreby klienta. 
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