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16 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 18. decembra 2007 

 
o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom 

cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 
 

§ 1 
 

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť obsah, formu, členenie, termíny, miesto a spôsob 
predkladania výkazov burzou cenných papierov1) a centrálnym depozitárom cenných 
papierov2) Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 
papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) a 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“). 

§ 2 
 
 (1) Výkazy predkladané burzou cenných papierov sú tieto: 
a) Bcp (NBS) 01-12 Zoznam emitentov cenných papierov, ktorých emisie cenných papierov 

boli obchodované na burze cenných papierov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, 
b) Bcp (NBS) 02-99 Zoznam emitentov cenných papierov, z ktorých emisiami cenných 

papierov bolo pozastavené obchodovanie na burze cenných papierov podľa vzoru 
uvedeného v prílohe č. 2, 

c) Bcp (NBS) 03-99 Zoznam emitentov cenných papierov, z ktorých emisiami cenných 
papierov bolo ukončené obchodovanie na burze cenných papierov podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 3, 

d) Bcp (NBS) 06-99 Hlásenie o prijatí finančných nástrojov na regulovaný trh burzy cenných 
papierov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, 

e) Bcp (NBS) 04-12 Hlásenie o plnení informačnej povinnosti emitentov cenných papierov 
prijatých na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 5, 

f) Bcp (NBS) 05-98 Denný sumár obchodov s cennými papiermi na burze cenných papierov 
podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6, 

g) Bcp (NBS) 20-98 Denné hlásenia burzy cenných papierov podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 7, 

h) Bcp (NBS) 21-99 Hlásenie o zrušených obchodoch na burze cenných papierov podľa 
vzoru uvedeného v prílohe č. 8, 

                                                 
1)  § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. 
2)  § 99 ods. 1 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. 
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i) U (NBS) 30-04 Výkaz o aktívach a pasívach,3)  
j) U (NBS) 31-04 Výkaz o výnosoch a nákladoch,3)
k) Bcp (KLB) 07-04 Hlásenie o kmeňovom liste burzy cenných papierov podľa vzoru 

uvedeného v prílohe č. 9, 
l) Kt (ÚZ) 52-04 Účtovná závierka.4)
 

(2) Výkazy predkladané centrálnym depozitárom cenných papierov sú tieto: 
a) Cd (NBS) 50-99 Hlásenie o zaregistrovaní novej emisie dlhopisov v centrálnom 

depozitári cenných papierov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10, 
b) Cd (NBS) 51-12 Hlásenie o vydaných a zrušených dlhopisoch v centrálnom depozitári 

cenných papierov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11, 
c) Cd (NBS) 52-98 Zmenový zoznam majiteľov cenných papierov nad určený limit z objemu 

emisie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12, 
d) Cd (NBS) 53-12 Stavový zoznam majiteľov cenných papierov nad určený limit z objemu 

emisie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13, 
e) Cd (NBS) 54-12 Zoznam emitentov a emisií cenných papierov podľa vzoru uvedeného 

v prílohe č. 14, 
f) Cd (NBS) 60-36 Hlásenie o vlastníctve štátnych dlhopisov a komunálnych dlhopisov 

podľa emisií podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 15, 
g) Cd (NBS) 61-99 Hlásenie o prevodoch dlhopisov a akcií uskutočnených inak ako 

na pokyn burzy cenných papierov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16, 
h) U (NBS) 30-04 Výkaz o aktívach a pasívach,3)
i) U (NBS) 31-04 Výkaz o výnosoch a nákladoch,3)
j) Cd (KLC) 55-04 Hlásenie o kmeňovom liste centrálneho depozitára cenných papierov 

podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17, 
k) Kt (ÚZ) 52-04 Účtovná závierka.4) 

(3) Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazov sú uvedené v prílohách č. 1 až 17.  
 

§ 3 
 

 (1) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. a)  a e) sa vypracúvajú mesačne k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa, ku 
ktorému sa vypracúvajú. 

 
 (2) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti, 
s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a  predkladajú sa najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň. 
 

                                                 
3)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003-92 zo dňa 31. marca 2003, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 
individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na 
zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie 
č. 123/2003). 

4)  § 6  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov. 
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 (3) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. d) sa vypracúva ku dňu vzniku skutočnosti, s ktorou je 
spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladá sa nasledujúci pracovný deň, najneskôr 
jeden deň pred začatím obchodovania s finančným nástrojom.  

 
 (4) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. f) a g) sa vypracúvajú denne a predkladajú sa 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

 
 (5) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j)  sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému dňu 
príslušného  kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe údajov z účtovníctva 
vedeného burzou cenných papierov do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa 
vypracúvajú, s výnimkou výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka.  

 
 (6) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. a) a g) sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti, 
s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a  predkladajú sa v nasledujúci pracovný 
deň. 

 
 (7) Výkaz podľa § 2 ods. 2 písm. c) sa vypracúva denne a predkladá sa v nasledujúci 
pracovný deň. 

 
 (8) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. b), d) a e) sa vypracúvajú mesačne k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa, 
ku ktorému sa vypracúvajú. 
 

(9) Výkaz podľa § 2 ods. 2 písm. f) sa vypracúva k 10., 20. a poslednému dňu 
príslušného mesiaca a  predkladá sa v pracovný deň nasledujúci po dni, ku ktorému sa 
vypracúva. 

 
 (10) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. h) a i) sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho  štvrťroka a predkladajú sa na základe údajov z účtovníctva 
vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov do 25 kalendárnych dní odo dňa, 
ku ktorému sa vypracúvajú, s výnimkou výkazov vypracúvaných k poslednému dňu 
kalendárneho roka. 
 
 (11) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. k) a ods. 2 písm. j) sa vypracúvajú štvrťročne 
k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa do desiatich 
pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú. 
 
 (12) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j) a ods. 2 písm. h) a i) sa vypracúvajú 
k poslednému dňu kalendárneho roka a predkladajú sa na základe predbežných údajov 
známych k poslednému dňu kalendárneho roka upravených o účtovné prípady doúčtované do 
10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka. 
 
 (13) Ak sa burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi cenných papierov ako 
daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného 
predpisu,5) predkladajú sa výkazy podľa odseku 12 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej 
závierky; v takomto prípade sa predloží  k 31. marcu kalendárneho roka informácia 
                                                 
5)  § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 688/2006 Z. z. 
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o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa odseku 12 sa predkladajú aj 
k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného 
imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú burze cenných papierov a centrálnemu 
depozitárovi cenných papierov známe k 31. marcu kalendárneho roka s tým, že ide 
o predbežné údaje. 

 
 (14) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. l) a ods. 2 písm. k) sa  vypracúvajú k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho roka a predkladá do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. 
 

§ 4 
 
 Výkazy podľa § 2 sa predkladajú elektronicky v aplikačnom programovom systéme 
Národnej banky Slovenska STATUS DFT - Zber, spracovávanie a uchovávanie štatistických 
údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.  
 

§ 5 
 

 Výkazy za rok 2007, ktoré sa predkladajú v roku 2008, sa zostavia podľa právnych 
predpisov účinných do 31. decembra 2007. 

 
§ 6 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Šramko v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vydávajúci útvar:  odbor regulácie a metodiky riadenia rizík     
oddelenie regulácie trhov  

Vypracoval:  Ing. Peter Kubrický   tel. č.: +421 2 5787 3375 
 Jozef Adamkovič  tel. č.: +421 2 5787 3384 
 Mgr. Zuzana Vičíková  tel. č.: +421 2 5787 3395 
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		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		bcpb_KL

		NZO		Denný sumár obchodov s cennými papiermi na burze - kurzový lístok

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		TXT																								Príloha č. 6 k opatreniu č. 16/2007

		TXT																								Bcp (NBS) 05-98																								Bcp (NBS) 05-98																				Bcp (NBS) 05-98

		TXT																								Strana 1/3																								Strana 2/3																				Strana 3/3

		TXT						Denný sumár obchodov s cennými papiermi na burze cenných papierov

		TXT								Obchodné meno spoločnosti																Stav ku dňu		Obchodné meno spoločnosti																						Stav ku dňu		Obchodné meno spoločnosti																		Stav ku dňu

		TXT																										0.0																						12/31/99		0.0																		12/31/99

		TXT								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu												E-mailová adresa		Číslo telefónu		Dátum odoslania																								Dátum odoslania																				Dátum odoslania

		TXT																																																12/31/99																				12/31/99

		TXT

		NSO								ISIN		Skratka CP		Názov CP		Dátum obchodu		Počet obchodov		Počet jednotiek		Suma celkom		Max. kurz		Min. kurz		Max. ponuka		Min. ponuka		Max. požiadavka		Min. požiadavka		Posledný kurz		Dnes priemerný kurz		Dátum predch. priem. kurzu		Predch. priem. kurz		AUV		Bol obchod		P/E		Výnos		Kód trhu		Stav CP		Počet pr. obch.		Počet jednotiek pr. obch.		Suma celkových pr. obch.		AUV pr. obch.		Trhová kapitalizácia		Mena D		Mena O		Depozitár

		TXT						Čís. r.		ISIN		Skratka CP		Názov CP		Dátum obchodu		Počet obchodov		Počet jednotiek		Suma celkom		Max. kurz		Min. kurz		Max. ponuka		Min. ponuka		Max. požiadavka		Min. požiadavka		Posledný kurz		Dnes 
priemerný kurz		Dátum predch. priem. kurzu		Predch. priem. kurz		AUV		Bol obchod		P/E		Výnos		Kód trhu		Stav CP		Počet pr. obch.		Počet jednotiek pr. obch.		Suma celkových pr. obch.		AUV pr. obch.		Trhová kapitalizácia		Mena 
D		Mena 
O		Depozitár
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Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 04-12



V stĺpci 3 sa uvádza druh informačnej povinnosti emitenta. Pri ročnej správe sa uvedie „R“, pri polročnej správe „P“ a pri štvrťročnej správe sa uvedie „S“.

		V stĺpci 8 sa uvádza číselné označenie trhu, na ktorý bol príslušný cenný papier prijatý na obchodovanie, v nasledovnej štruktúre:

a) pri kótovanom hlavnom trhu sa uvádza 11,

b) pri kótovanom paralelnom trhu sa uvádza 12,

c) pri voľnom trhu sa uvádza 3. 

 





Použité skratky



1.

CP                       

-

cenný papier.

2.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

3.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

4.

IP                       

-

informačná povinnosť.

5.

ISIN

-

identifikačný kód cenného papiera.

6.

PSČ   	

-

poštové smerovacie číslo.

7.

Sk

-

slovenské koruny.
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		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST						VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		VO

		NZO		Denné hlásenie o vysporiadaných obchodoch realizovaných s majetkovými cennými papiermi a dlhopismi

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR																						Príloha č. 7 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																														Bcp (NBS) 20-98												Bcp (NBS) 20-98												Bcp (NBS) 20-98

		HLV								Denné hlásenia burzy cenných papierov																						Strana 1/10												Strana 2/10												Strana 3/10

		HLV						Denné hlásenie o vysporiadaných obchodoch realizovaných s majetkovými cennými papiermi a dlhopismi

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										IČO												Stav ku dňu		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										Stav ku dňu		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										Stav ku dňu

		HLV																																0.0										12/31/1899		0.0										12/31/1899

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu												Číslo telefónu		E-mailová adresa								Dátum odoslania												Dátum odoslania												Dátum odoslania

		HLV																																										12/31/1899												12/31/1899

		HLV

		NSO								Dátum a čas realizácie obchodu		Dátum vyrovn. obchodu		Číslo obchodu		Typ obchodu		Druh CP		Skratka CP		ISIN		Názov CP						Počet zobchod. ks CP		Cena		Člen P		IdP		KlientP		UlicaP		PsčP		ObecP		Člen K		IdK		KlientK		UlicaK		PsčK		ObecK		NAKO

		TXT						Čís. r.		Dátum a čas realizácie obchodu		Dátum vyrovn. obchodu		Číslo obchodu		Typ obchodu		Druh CP		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Menovitá hodnota CP		Mena emisie		Počet zobchod. ks CP		Cena		Člen P		IdP		KlientP		UlicaP		PsčP		ObecP		Člen K		IdK		KlientK		UlicaK		PsčK		ObecK		NAKO

		HLP

		IID								SPEA-6TCARN		SPEA-6TCARP		SPEA-6TCARQ		SPEA-6TCARR		SPEA-6TCARS		SPEA-6TCART		SPEA-6TCARU		SPEA-6TCARV						SPEA-6TCARW		SPEA-6TCARX		SPEA-6TCARY		SPEA-6TCARZ		SPEA-6TCAS2		SPEA-6TCAS3		SPEA-6TCAS4		SPEA-6TCAS5		SPEA-6TCAS6		SPEA-6TCAS7		SPEA-6TCAS8		SPEA-6TCAS9		SPEA-6TCASA		SPEA-6TCASB		SPEA-6TCASC

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25





NO

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		NO

		NZO		Denné hlásenie o nevysporiadaných obchodoch s majetkovými cennými papiermi a dlhopismi

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV																										Bcp (NBS) 20-98												Bcp (NBS) 20-98												Bcp (NBS) 20-98

		HLV								Denné hlásenia burzy cenných papierov																		Strana 4/10												Strana 5/10												Strana 6/10

		HLV								Denné hlásenie o nevysporiadaných obchodoch realizovaných s majetkovými cennými papiermi a dlhopismi

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										IČO								Stav ku dňu		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										Stav ku dňu		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										Stav ku dňu

		HLV																												0.0										12/31/99												12/31/1899

		HLV

		NSO								Dátum a čas realizácie obchodu		Dátum vyrovn. obchodu		Číslo obchodu		Typ obchodu		Druh CP		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet zobchod. ks CP		Cena		Člen P		IdP		KlientP		UlicaP		PsčP		ObecP		Člen K		IdK		KlientK		UlicaK		PsčK		ObecK		NAKO

		TXT						Čís. r.		Dátum a čas realizácie obchodu		Dátum vyrovn. obchodu		Číslo obchodu		Typ obchodu		Druh CP		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet zobchod. ks CP		Cena		Člen P		IdP		KlientP		UlicaP		PsčP		ObecP		Člen K		IdK		KlientK		UlicaK		PsčK		ObecK		NAKO

		HLP

		IID								MSLA-6W8DYG		MSLA-6W8DYH		MSLA-6W8DYJ		MSLA-6W8DYK		MSLA-6W8DYL		MSLA-6W8DYM		MSLA-6W8DYN		MSLA-6W8DYP		MSLA-6W8DYQ		MSLA-6W8DYR		MSLA-6W8DYS		MSLA-6W8DYT		MSLA-6W8DYU		MSLA-6W8DYV		MSLA-6W8DYW		MSLA-6W8DYX		MSLA-6W8DYY		MSLA-6W8DYZ		MSLA-6W8DZ2		MSLA-6W8DZ3		MSLA-6W8DZ4		MSLA-6W8DZ5		MSLA-6W8DZ6

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23





KAOMCP

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		KAOMCP

		NZO		Denné hlásenie o objednávkach v module kontinuálneho a aukčného obchodovania s majetkovými cennými papiermi

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV																																				Bcp (NBS) 20-98

		HLV								Denné hlásenia burzy cenných papierov																														Strana 7/10

		HLV								Denné hlásenie o objednávkach v module kontinuálneho a aukčného obchodovania s majetkovými cennými papiermi

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																IČO														Stav ku dňu

		HLV

		HLV

		NSO								Dátum zadania		Čas zadania		Dátum evidencie		Čas evidencie		Číslo obchodu		Skratka člena		Typ objed.		P/K		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet ks CP		Cena v Sk		Spôsob zániku		Čas zániku		Platnosť do

		TXT						Čís. r.		Dátum
zadania		Čas
zadania		Dátum
evidencie		Čas
evidencie		Číslo obchodu		Skratka člena		Typ objed.		P/K		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet ks CP		Cena v Sk		Spôsob
zániku		Čas
zániku		Platnosť do

		HLP

		IID								SPEA-6U9GDZ		SPEA-6U9GE2		SPEA-6U9GE3		SPEA-6U9GE4		SPEA-6U9GE5		SPEA-6U9GE6		SPEA-6U9GE7		SPEA-6U9GE8		SPEA-6U9GE9		SPEA-6U9GEA		SPEA-6U9GEB		SPEA-6U9GEC		SPEA-6U9GED		SPEA-6U9GEE		SPEA-6U9GEF		SPEA-6U9GEG

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16





KAOD

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		KAOD

		NZO		Denné hlásenie o o objednávkach v module kontinuálneho a aukčného obchodovania s dlhopismi

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV																																				Bcp (NBS) 20-98

		HLV								Denné hlásenia burzy cenných papierov																														Strana 8/10

		HLV								Denné hlásenie o objednávkach v module kontinuálneho a aukčného obchodovania s dlhopismi

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																IČO														Stav ku dňu

		HLV

		HLV

		NSO								Dátum zadania		Čas zadania		Dátum evidencie		Čas evidencie		Číslo obchodu		Skratka člena		Typ objed.		P/K		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet ks CP		Cena v Sk		Spôsob zániku		Čas zániku		Platnosť do

		TXT						Čís. r.		Dátum
zadania		Čas
zadania		Dátum
evidencie		Čas
evidencie		Číslo obchodu		Skratka člena		Typ objed.		P/K		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet ks CP		Cena v Sk		Spôsob
zániku		Čas
zániku		Platnosť do

		HLP

		IID								SPEA-6UA97Z		SPEA-6UA982		SPEA-6UA983		SPEA-6UA984		SPEA-6UA985		SPEA-6UA986		SPEA-6UA987		SPEA-6UA988		SPEA-6UA989		SPEA-6UA98A		SPEA-6UA98B		SPEA-6UA98C		SPEA-6UA98D		SPEA-6UA98E		SPEA-6UA98F		SPEA-6UA98G

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16





TTMCP

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		TTMCP

		NZO		Denné hlásenie o objednávkach v module tvorcov trhu - majetkové cenné papiere

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV																																						Bcp (NBS) 20-98

		HLV								Denné hlásenia burzy cenných papierov																																Strana 9/10

		HLV								Denné hlásenie o objednávkach v module tvorcov trhu - majetkové cenné papiere

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																IČO														Stav ku dňu

		HLV

		HLV

		NSO								Dátum zadania		Čas zadania		Dátum evidencie		Čas evidencie		Číslo obchodu		Skratka člena		Typ objed.		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet lótov K		Cena K		Počet lótov P		Cena P		Spôsob zániku		Čas zániku		Anon/ neanon objed.

		TXT						Čís. r.		Dátum
zadania		Čas
zadania		Dátum
evidencie		Čas
evidencie		Číslo obchodu		Skratka
člena		Typ objed.		Skratka 
CP		ISIN		Názov CP		Počet 
lótov K		Cena K		Počet 
lótov P		Cena P		Spôsob 
zániku		Čas
zániku		Anon./
neanon. objed.

		HLP

		IID								SPEA-6UAAHM		SPEA-6UAAHN		SPEA-6UAAHP		SPEA-6UAAHQ		SPEA-6UAAHR		SPEA-6UAAHS		SPEA-6UAAHT		SPEA-6UAAHU		SPEA-6UAAHV		SPEA-6UAAHW		SPEA-6UAAHX		SPEA-6UAAHY		SPEA-6UAAHZ		SPEA-6UAAJ2		SPEA-6UAAJ3		SPEA-6UAAJ4		SPEA-6UAAJ5

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17





TTD

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		TTD

		NZO		Denné hlásenie o objednávkach v module tvorcov trhu - dlhopisy

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV																																						Bcp (NBS) 20-98

		HLV								Denné hlásenia burzy cenných papierov																																Strana 10/10

		HLV								Denné hlásenie o objednávkach v module tvorcov trhu - dlhopisy

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																IČO														Stav ku dňu

		HLV

		HLV

		NSO								Dátum zadania		Čas zadania		Dátum evidencie		Čas evidencie		Číslo obchodu		Skratka člena		Typ objed.		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet lótov K		Cena K		Počet lótov P		Cena P		Spôsob zániku		Čas zániku		Anon/neanon objed.

		TXT						Čís. r.		Dátum
zadania		Čas
zadania		Dátum
evidencie		Čas
evidencie		Číslo obchodu		Skratka
člena		Typ objed.		Skratka 
CP		ISIN		Názov CP		Počet 
lótov K		Cena K		Počet 
lótov P		Cena P		Spôsob 
zániku		Čas
zániku		Anon./
neanon. objed.

		HLP

		IID								SPEA-6T79GG		SPEA-6T79GH		SPEA-6T79GJ		SPEA-6T79GK		SPEA-6T79GL		SPEA-6T79GM		SPEA-6T79GN		SPEA-6T79GP		SPEA-6T79GQ		SPEA-6T79GR		SPEA-6T79GS		SPEA-6T79GT		SPEA-6T79GU		SPEA-6T79GV		SPEA-6T79GW		SPEA-6T79GX		SPEA-6T79GY

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17










1







Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 05-98



Výkaz sa predkladá denne za príslušný obchodný deň podľa burzových pravidiel.

		Maximálnym kurzom (stĺpec 8) sa rozumie najvyšší kurz, pri ktorom bol v deň vydania kurzového lístka uzavretý burzový obchod s príslušným cenným papierom.

		Minimálnym kurzom (stĺpec 9) sa rozumie najnižší kurz, pri ktorom bol v deň vydania kurzového lístka uzavretý burzový obchod s príslušným cenným papierom.

Posledným kurzom (stĺpec 14) sa rozumie kurz posledného individuálneho obchodu uskutočneného s daným cenným papierom.

		Dnes priemerným kurzom (stĺpec 15) sa rozumie vážený priemer kurzov jednotlivých obchodov uskutočnených v deň vydania kurzového lístka s daným cenným papierom, u emisií, s ktorými sa obchoduje aj v module tvorcov trhu. Môže to byť hodnota priemeru kotácie, ak sa v deň vydania kurzového lístka neuskutočnil ani jeden kurzotvorný obchod.

		V stĺpci 19 „Bol obchod“ pri anonymnom obchode s príslušným cenným papierom sa uvádza „A“, ak nebol uskutočnený anonymný obchod sa uvádza „N“.

		Pomerový ukazovateľ P/E (stĺpec 20) je podiel priemerného kurzu a čistého hospodárskeho výsledku za posledný uzavretý kalendárny rok na 1 akciu.

		V stĺpci 22 na strane 3/3 sa uvádza kód trhu burzy a označuje sa nasledovne:

a) pri kótovanom hlavnom trhu sa uvádza 11,

      b) pri kótovanom paralelnom trhu sa uvádza 12,

       c) pri voľnom trhu sa uvádza 3. 

		V stĺpci 23 na strane 3/3 sa uvádza kód stavu cenného papiera v aktuálnom obchodnom dni nasledovne: A – aktívny, V – vyradený, S – suspendovaný.

		Trhovou kapitalizáciou sa rozumie trhová hodnota celej emisie odvodená od priemerného kurzu daného cenného papiera.







Použité skratky



1.

AUV

-

alikvotný úrokový výnos.

2.

CP

-

cenný papier.

3.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

4.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

5.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému  číslovania na identifikáciu cenných papierov.

6.

Max.

-

maximálny.

7.

Mena D

-

mena denominácie.

8.

Mena O

-

mena obchodovania.

9.

Min.

-

minimálny.

10.

P/E

-

Price earnings ratio - pomer trhovej ceny akcie k zisku pripadajúcemu na jednu akcii.

11.

Pr. obch.

-

priame obchody.

12.

Predch.

-

predchádzajúci.

13.

Priem.

-

priemerný.










IP

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		IP

		NZO		Hlásenie o plnení informačnej povinnosti emitentov CP prijatých na obchod. na trhu burzy

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		TXT								VZOR																				Príloha č.5 k opatreniu č. 16/2007

		TXT																												Bcp (NBS) 04-12						Bcp (NBS) 04-12

		TXT																												Strana 1/2						Strana 2/2

		TXT										Hlásenie o plnení informačnej povinnosti emitentov cenných papierov prijatých na ochodovanie na trhu burzy cenných papierov

		TXT								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										IČO										Stav ku dňu		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti				Stav ku dňu

		TXT																														0.0				12/31/1899

		TXT								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu								E-mailová adresa				Číslo telefónu								Dátum odoslania						Dátum odoslania

		TXT																																		12/31/99

		TXT

		NSO						Čís. r.		IČO		Obchodné meno emitenta		Druh IP		Dátum predloženia správy		Dátum pozastavenia obchodovania		Dátum vylúčenia z obchodovania		ISIN		Trh		Počet CP		Menovitá hodnota v Sk		Celková hodnota emisie v Sk		Ulica, číslo		Mesto		PSČ

		TXT						Čís. r.		IČO		Obchodné meno emitenta		Druh IP		Dátum predloženia správy		Dátum pozastavenia obchodovania		Dátum vylúčenia z obchodovania		ISIN		Trh		Počet CP		Menovitá hodnota 
v Sk		Celková hodnota emisie
v Sk		Ulica, číslo		Mesto		PSČ

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		HLP

		IID								SPEA-6U7BTT		SPEA-6U7BTU		SPEA-6U7BTV		SPEA-6U7BTW		SPEA-6U7BTX		SPEA-6U7BTY		SPEA-6U7BTZ		SPEA-6U7BU2		SPEA-6U7BU3		SPEA-6U7BU4		SPEA-6U7BU5		SPEA-6U7BU6		SPEA-6U7BU7		SPEA-6U7BU8






ObchEmisie

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		ObchEmisie

		NZO		Zoznam emitentov CP - obchodované emisie CP na burze

		DBU		Ano

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV										VZOR						Príloha č. 1 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																Bcp (NBS) 01-12

		HLV																Strana 1/1

		HLV						Zoznam emitentov cenných papierov, ktorých emisie cenných papierov boli obchodované na burze cenných papierov

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti								IČO

		HLV

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu								Stav ku dňu

		HLV

		HLV								Číslo telefónu		E-mailová adresa						Dátum odoslania

		HLV

		TXT

		NSO

		TXT						Čís. r.		IČO		Názov emitenta		ISIN		Trh		Druh CP

		HLP

		IID								SPEA-6U7BKE		SPEA-6U7BKF		SPEA-6U7BKG		SPEA-6U7BKH		SPEA-6U7BKJ

		CSL						a		1		2		3		4		5










1









Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 01-12





V stĺpci 4 sa uvádza trh, kde sa uvedie číselné označenie trhu na ktorý bol príslušný cenný papier prijatý na obchodovanie, v nasledovnej štruktúre: 

a)  pri kótovanom hlavnom trhu sa uvádza 11,

      b) pri kótovanom paralelnom trhu sa uvádza 12,

c) pri voľnom trhu sa uvádza 3.

		V stĺpci 5 sa uvádza druh cenného papiera, kde sa uvedie skratka príslušného cenného papiera v nasledujúcej štruktúre:

a) pri akciách sa uvádza A,



b) pri podielových listoch sa uvádza PL,

      c) pri dlhopisoch sa uvádza D.







Použité skratky

	

1.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

2.

CP

-

cenné papiere.

3.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

4.

ISIN

-



označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
















PozastEmisie

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		PozastEmisie

		NZO		Zoznam emitentov CP - emisie CP, s ktorými bolo pozastavené obchodovanie na burze

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR										Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																		Bcp (NBS) 02-99

		HLV																		Strana 1/1

		HLV						Zoznam emitentov cenných papierov, s ktorých emisiami cenných papierov bolo pozastavené obchodovanie na burze cenných papierov

		HLV

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti						IČO				Stav ku dňu

		HLV

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu				E-mailová adresa		Číslo telefónu				Dátum odoslania

		HLV

		HLV

		NSO								IČO		Názov emitenta		ISIN		Kód dôvodu pozastavenia		Trh		Druh CP

		TXT						Čís. r.		IČO		Názov emitenta		ISIN		Kód dôvodu
 pozastavenia		Trh		Druh CP

		HLP

		IID								SPEA-6TS925		SPEA-6TS926		SPEA-6TS927		SPEA-6TS928		SPEA-6TS929		SPEA-6TS92A

		CSL						a		1		2		3		4		5		6










1









Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 02-99





V stĺpci 4 sa uvádza kód dôvodu pozastavenia, pre ktorý bolo obchodovanie s príslušnou emisiou cenných papierov pozastavené, v nasledovnej štruktúre:

a) pri rozhodnutiach emitenta sa uvádza  1,

b) pri rozhodnutiach burzy cenných papierov sa uvádza 2,

c) pri rozhodnutiach NBS sa uvádza 3,

d) pri inom dôvode sa uvádza  4.

		V stĺpci 5 sa uvádza číselné označenie trhu, na ktorý bol príslušný cenný papier prijatý na obchodovanie, v nasledovnej štruktúre:



a) pri kótovanom hlavnom trhu sa uvádza 11,

b) pri kótovanom paralelnom trhu sa uvádza 12,

c) pri voľnom trhu sa uvádza 3. 

		V stĺpci 6 sa uvádza skratka príslušného cenného papiera v nasledujúcej štruktúre:

a) pri akciách sa uvádza A,



b) pri podielových listoch sa uvádza PL,

c) pri dlhopisoch sa uvádza D.







Použité skratky



	

1.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

2.

CP

-

cenné papiere.

3.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

4.

ISIN

-



označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.




















UkonceneObchod

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		UkonceneObchod

		NZO		Zoznam emitentov CP, s ktorých emisiami CP bolo ukončené obchodovanie na burze

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR												Príloha  č. 3 k opatreniu č.  16/2007

		HLV																		Bcp (NBS) 03-99

		HLV																				Strana 1/1

		HLV						Zoznam emitentov cenných papierov, s ktorých emisiami cenných papierov bolo  ukončené obchodovanie na burze cenných papierov

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti				IČO								Stav ku dňu

		HLV

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu				Číslo telefónu								Dátum odoslania

		HLV

		TXT								E-mailová adresa

		TXT

		TXT

		NSO								IČO		Názov emitenta		ISIN		Kód dôvodu ukončenia		Trh		Druh CP		Dátum ukončenia obchodovania

		TXT						Čís. r.		IČO		Názov emitenta		ISIN		Kód dôvodu ukončenia		Trh		Druh CP		Dátum ukončenia obchodovania

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7

		HLP

		IID								IKVA-6W9AZJ		IKVA-6W9AZK		IKVA-6W9AZL		IKVA-6W9AZM		IKVA-6W9AZN		IKVA-6W9AZP		IKVA-6W9AZQ
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Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 03-99





V stĺpci 4 sa uvádza kód dôvodu ukončenia, pre ktorý bolo obchodovanie s príslušnou emisiou cenných papierov ukončené, v nasledovnej štruktúre:

a) pri rozhodnutí emitenta o premene cenného papiera sa uvádza 1,

b) pri ukončení obchodovania s cenným papierom v zmysle emisných podmienok sa uvádza 2,

c) pri rozhodnutí emitenta o ukončení obchodovania s cenným papierom sa uvádza 3,

d) pri inom dôvode sa uvádza 4.

V stĺpci 5 sa uvádza číselné označenie trhu, na ktorý bol príslušný cenný papier prijatý na obchodovanie, v nasledovnej štruktúre:

a) pri kótovanom hlavnom trhu sa uvádza 11,

b) pri kótovanom paralelnom trhu sa uvádza 12,

      c) pri voľnom trhu sa uvádza 3. 

		V stĺpci 6 sa uvádza skratka príslušného cenného papiera v nasledujúcej štruktúre:

      a) pri akciách sa uvádza A,



b) pri podielových listoch sa uvádza PL,

      c) pri dlhopisov sa uvádza D.







Použité skratky



	

1.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

2.

CP

-

cenné papiere.

3.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

4.

ISIN

-



označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.


















Prijatie emisií

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		PozastEmisie

		NZO		Zoznam emitentov CP - emisie CP, s ktorými bolo pozastavené obchodovanie na burze

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR										Príloha č. 4 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																		Bcp (NBS) 06-99

		HLV																		Strana 1/1

								Hlásenie o prijatí finančných nástrojov na regulovaný trh burzy cenných papierov

		HLV

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti						IČO				Stav ku dňu

		HLV

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu				E-mailová adresa		Číslo telefónu				Dátum odoslania

		HLV

		HLV

		NSO								IČO		Názov emitenta		ISIN		Kód dôvodu pozastavenia		Trh		Druh CP

		TXT						Čís. r.		IČO		Názov emitenta		Identifikácia nástroja		Názov nástroja		Druh nástroja		Dátum splatnosti		Identifikácia podkladového nástroja		Druh podkladového nástroja		Put/Call		Realizačná cena		Kód meny		Cenový multiplikátor / Index point value		Menovitá hodnota		Kód meny		Trh		Dátum prijatia na obchodovanie		Kód krajiny sídla materskej spoločnosti		Kód krajiny tvorcov indexu

		HLP

		IID								SPEA-6TS925		SPEA-6TS926		SPEA-6TS927		SPEA-6TS928		SPEA-6TS929		SPEA-6TS92A

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18






Metodika na vypracúvanie hlásenia o prijatí finančných nástrojov na regulovaný trh burzy cenných papierov Bcp (NBS) 06-99

1) V stĺpci 3 – Identifikácia nástroja – uvádza sa ISIN, ak príslušný finančný nástroj nemá ISIN pridelený uvádza sa iný špecifický kód.


2) V stĺpci 4 – Názov nástroja -  uvádza sa označenie emitenta a detaily nástroja, napríklad XYZ s.p.a. 4,5% bond 2010.

3) V stĺpci 5 - Druh nástroja – uvádza sa CFI kód podľa normy ISO 10962. 

4) V stĺpci 6 - Dátum splatnosti – uvádza sa len v prípade dlhových a derivátových finančných nástrojov, vyplní sa v tvare d.m.rrrr. Pri derivátoch sa uvedie dátum realizácie alebo splatnosti derivátového kontraktu.

5) V stĺpci 7 - Identifikácia podkladového nástroja – uvádza sa ISIN len pri derivátoch,  ak podkladový nástroj nemá pridelený ISIN pole sa nevypĺňa.


6) V stĺpci 8 - Druh podkladového nástroja – uvádza sa iba pri derivátoch - tak ako druh nástroja – CFI kód v zmysle normy ISO 10962.

7) V stĺpci 9 - Put/Call – uvádza sa opis toho, či opcia alebo iný finančný nástroj je put - P alebo call - C.

8) V stĺpci 10 - Realizačná cena – údaj sa uvádza iba  pri derivátoch - uvádza sa realizačná cena opcie alebo iného finančného nástroja. 

9) V stĺpci 11 - uvádza sa kód meny, v ktorej je realizačná cena vyjadrená podľa normy ISO 4217.

10) V stĺpci 12 - Cenový multiplikátor - údaj sa uvádza iba  pri derivátoch – údaj obsahuje informáciu o počte jednotiek.


11) V stĺpci 13 - Menovitá hodnota – uvádza sa iba pri dlhových nástrojov, ak má nástroj viac menovitých hodnôt, uvádza sa tá najnižšia.

12) V stĺpci 14 - uvádza sa kód meny, v ktorej je vyjadrená menovitá hodnota podľa normy  ISO 4217.

13) V stĺpci 15 - uvádza sa trh, na ktorom je nástroj prijatý na obchodovanie – MIC kód burzy cenných papierov - ISO 10383 – 4znakový SWIFT MIC kód. 

14) V stĺpci 16 - uvádza sa dátum prijatia na obchodovanie.

15) V stĺpci 17 - uvádza sa kód krajiny, v ktorej má sídlo materská spoločnosť – údaj sa vypĺňa iba pri dlhových finančných nástrojoch  – podľa normy ISO 3166

16) V stĺpci 18 - uvádza sa kód krajiny, z ktorej pochádzajú tvorcovia indexu – údaj sa vypĺňa iba pri derivátoch na index – podľa normy ISO 3166
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Metodika na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste 

burzy cenných papierov Bcp (KLB) 07-04


Časť 1


1.
Základné imanie: uvádza sa údaj z výpisu z obchodného registra.


2.
Pohľadávky voči akcionárom: uvádza sa údaj z U (NBS) 30-04 č.r. 2 (strana aktív – označenie A.)  


3.
Vlastné akcie: uvádza sa údaj z U (NBS) 30-04 č.r. 69 (strana pasív - označenie A.I.2).


4.
Rezervný fond: uvádza sa údaj z U (NBS) 30-04 č.r.79 (strana pasív - označenie A.III.1).


5.
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota): uvádza sa údaj z výpisu z obchodného registra.


6.
ISIN akcií: označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu.


7.
IČE: identifikačné číslo emisie.


Časť 3


1.
IČO akcionára - uvádza sa identifikačné číslo právnickej osoby.


2.
R. č. / dátum narodenia – uvádza sa rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby.


3.
Akcionári burzy – pri fyzických osobách sa nevyplňujú stĺpce 3, 4 a 7.


4.
V stĺpci 4 - pri zahraničnom akcionárovi sa prepočítavajú peňažné prostriedky v cudzej mene kurzom NBS platným ku dňu zostavenia výkazu.


5.
V stĺpci 5 - uvádza sa celková hodnota vlastnených akcií burzy v menovitej hodnote.


6.
V stĺpci 6 - údaj v % vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5 / výška základného imania burzy.

7.
V stĺpci 7 - údaj v % vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5 / údaj v stĺpci 4.


Časť 5


1.
IČO - uvádza sa identifikačné číslo právnickej osoby.


2.
R. č. – uvádza sa rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby.


3.
Druh podielu – uvádza sa „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel.


4.
Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch, údaje v stĺpcoch „Podiel v %“ a „Druh podielu“ sa nevypĺňajú a do stĺpca „Iné“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona o cenných papieroch.


Časť 5 pokračovanie 1


1.
IČO - uvádza sa identifikačné číslo právnickej osoby.


2.
Druh podielu – uvádza sa „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel.


3.
Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch., údaje v stĺpcoch „Podiel v %“ a „Druh podielu“ sa nevypĺňajú a do stĺpca „Iné“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona o cenných papieroch.
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ZO

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		ZO

		NZO		Hlásenie o zrušených obchodoch na burze CP

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR																								Príloha č. 8 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																																Bcp (NBS) 21-99

		HLV																																Strana 1/1

		HLV						Hlásenie o zrušených obchodoch na burze cenných papierov

		HLV

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										IČO														Stav ku dňu

		HLV

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu												E-mailová adresa				Číslo telefónu								Dátum odoslania

		HLV

		HLV

		NSO								Dátum a čas realizácie obchodu		Číslo obchodu		Typ obch.		Druh CP		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet zobchod.  ks CP		Cena		Člen P		Člen K		Kód dôvodu zruš. obch.		Dátum zrušenia obchodu

		TXT						Čís. r.		Dátum a čas realizácie obchodu		Číslo obchodu		Typ obch.		Druh CP		Skratka CP		ISIN		Názov CP		Počet zobchod.  ks CP		Cena		Člen P		Člen K		Kód dôvodu zruš. obch.		Dátum zrušenia obchodu

		HLP

		IID								SPEA-6T79KD		SPEA-6T79KE		SPEA-6T79KF		SPEA-6T79KG		SPEA-6T79KH		SPEA-6T79KJ		SPEA-6T79KK		SPEA-6T79KL		SPEA-6T79KM		SPEA-6T79KN		SPEA-6T79KU		SPEA-6T79L2		SPEA-6UAFPQ

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
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Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 20-98



Výkaz sa predkladá denne za príslušný obchodný deň podľa burzových pravidiel.

		V stĺpci 4 na stranách 1/10 a 4/10 sa uvádza akým spôsobom bol príslušný obchod uzatvorený v nasledujúcej štruktúre: K- kontinuálne obchody, A – aukčné obchody, P- priame obchody, R- repo obchody, T- modul tvorcov trhu.

		V stĺpci 5 na stranách 1/10 a 4/10 sa uvádza skratka príslušného cenného papiera v nasledujúcej štruktúre: A – akcia, PL - podielový list, R – štátny dlhopis, D – dlhopis.

		V stĺpci 10 na strane 1/10 sa uvádza kód meny podľa číselníka „Mena“, kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS DFT v akej bola príslušná emisia vydaná.

		V stĺpci 12 na stranách 1/10 a 4/10 sa uvádza pri akciách a podielových listoch -  majetkových  cenných  papierov, cena  určená  v  Sk, pri dlhopisoch sa uvádza cena určená v  %.

		V stĺpci 14 na strane 2/10 a 5/10 je uvedená identifikácia  predávajúceho klienta člena burzy cenných papierov, pri fyzickej osobe sa uvádza – rodné číslo, pri právnickej osobe – identifikačné číslo organizácie.

		V stĺpci 15 na strane 2/10 je uvedený predávajúci klient, pri fyzickej osobe sa uvádza – meno a priezvisko,  pri právnickej osobe – názov.

		V stĺpci 20 na strane 3/10 a 6/10 je uvedená identifikácia  kupujúceho klienta člena burzy cenných papierov, pri fyzickej osobe sa uvádza – rodné číslo, pri právnickej osobe – identifikačné číslo organizácie.

		V stĺpci  21 na strane 3/10 je uvedený kupujúci klient, pri fyzickej osobe sa uvádza – meno a priezvisko,  pri právnickej osobe – názov.

		V stĺpci 5 na stranách 7/10 a 8/10 je uvedený typ objednávky, kde sa pri limitnej objednávke uvedie - „N“ a pri FOK objednávke - „A“.

		V stĺpci 14 na stranách 7/10 a 8/10 je uvedený spôsob zániku, kde sa uvádza pri čiastočnom vyrovnaní - „ o“ a pri úplnom vyrovnaní - „O“.

		V stĺpci 7 na stranách 9/10 a 10/10 je uvedený typ objednávky, kde sa pri kotácii uvádza - „T“, pri kúpnej objednávke tvorcu trhu sa uvádza - „K“ a pri predajnej objednávke tvorcu trhu uvedie - „P“.

		V stĺpci 15 na stranách 9/10 a 10/10 je uvedený spôsob zániku, kde sa pri  čiastočnom vyrovnaní sa uvádza „o“ a pri úplnom vyrovnaní -„O“, pri kotácii nahradenej novou kotáciou - „N“ a pri zrušení objednávky zadávateľom – „U“.





Použité skratky

	

1.

Anon.

-

anonymné.

2.

Cena K/P

-

cena kupujúceho / predávajúceho. 

3.

CP

-

cenné papiere.

4.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

5.

Člen P, Člen K

-

predávajúci / kupujúci člen burzy cenných papierov.

6.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

7.

IdP, IdK

-

identifikácia  predávajúceho / kupujúceho klienta člena burzy cenných papierov, pri fyzickej osobe – rodné číslo, pri právnickej osobe – IČO.

8.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

9.

KlientP/KlientK

-

klient predávajúci / klient kupujúci; pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, pri právnickej osobe – názov.



10.

ks

-

kusy.

11.

NAKO

-

návratový kód podľa číselníka centrálneho depozitára.

12.

neanon.

-

neanonymné.

13.

ObecP/ObecK

-

názov obce predávajúceho / kupujúceho. 

14.

Obch.

-

obchod.

15.

objed.

-

objednávky.

16.

P/K

-

predaj / kúpa.

17.

PsčP/PsčK



poštové smerovacie číslo predávajúceho/ kupujúceho.

18.

UlicaP/UlicaK

-

názov ulice predávajúceho / kupujúceho.

19.

Vyrovn.

-

vyrovnanie.

20.

zobchod.

-

zobchodovaných.
































Cast 1

								Príloha č. 9 k opatreniu č. 16/2007

								Bcp (KLB) 07-04

								Strana: 1/12

		VZOR

		Hlásenie o kmeňovom liste burzy cenných papierov

						Názov :

						Kód :

						Druh hlásenia:

						Hlásenie ku dňu:

		Časť 1

		Základné údaje

						Názov :

		Sídlo:				ulica a číslo:

						Poštové smerovacie číslo a mesto:

						Štát:

		Telekomunikačné spojenie:				Číslo telefónu:

		(vrátane smerových kódov)				Číslo faxu:

						Internetová adresa:

						E-mailová adresa:

		Generály riaditeľ:				Meno a priezvisko:

						Funkcia:

						Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		Základné imanie:				v Sk:

						pohľadávky voči akcionáromv Sk:

						vlastné akcie v Sk:

						Rezervný fond:

						Zaknihované akcie na meno (celková hodnota):

		z toho:

						- kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota):

						- zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota):

						ISIN akcií:

						IČE akcií:

						Rozsah vykonávaných činností :

						(uvádzajú sa jednotlivé organizované trhy, príp ďalšie činnosti)

		Evidenčný počet zamestnancov:

		Celkový počet členov:

		Z toho:                   Počet členov s riadnym členstvom:

		Počet členov s dočasným členstvom:

		Počet členov s pozastaveným členstvom:





Cast 2

				Stav ku dňu:		Strana: 2/12

		Časť 2

		Štatutárny orgán:

		1. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		2. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		3. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		4. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		5. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		6. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		7. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		8. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		9. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		10. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		11. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		12. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		13. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		14. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		15. Člen štatutárneho orgánu:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:





Cast 2_1

				Stav ku dňu:		Strana: 3/12

		Časť 2 - pokračovanie 1

		Dozorná rada:

		1. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		2. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		3. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		4. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		5. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		6. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		7. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		8. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		9. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		10. Člen dozornej rady:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia v dozornej rade:

				Vo funkcii od:

				Zamestnávateľ:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:





Cast 2_2

				Stav ku dňu:		Strana: 4/12

		Časť 2 - pokračovanie 2

		Útvar inšpekcie burzových obchodov

		Vedúci útvaru inšpekcie burzových		Meno a priezvisko:

		obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		1.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		2.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		3.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		4.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		5.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		6.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:

		7.Zamestnanec útvaru inšpekcie		Meno a priezvisko:

		burzových obchodov:		Adresa trvalého pobytu:

				Vo funkcii od:

				Číslo telefónu:

				Číslo faxu:

				E-mailová adresa:





Cast 2_3

				Stav ku dňu:		Strana: 5/12

		Časť 2 - pokračovanie 3

		Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa

		1. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		2. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		3. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		4. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		5. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		6. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		7. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		8. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		9. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:

		10. Vedúci zamestnanec:		Meno a priezvisko:

				Adresa trvalého pobytu:

				Funkcia:

				Vo funkcii od:

				Zodpovednosť:

				Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:





Cast 2_4

		





Cast 3

										Stav ku dňu:						Strana: 6/12

		Časť 3

		Akcionári burzy cenných papierov

														Vlastnený		Podiel hodnoty

		Pora-		Názov akcionára, právna forma, sídlo /		IČO		Hlavný		Výška		Celková		podiel		vlastnených

		dové		meno a priezvisko akcionára, trvalý pobyt		akcionára/		predmet		základného		menovitá hodnota		na upísanom		akcií

		číslo				r.č./		činnosti		imania		vlastnených		základnom		k základnému

						dátum		akcionára		akcionára		akcií		imaní burzy		imaniu akcionára

						narodenia				(tis. Sk)		(tis. Sk)		(%)		(%)

		a		1		2		3		4		5		6		7

				Domáci akcionári celkom

				Zahraniční akcionári celkom

				Základné imanie CELKOM





Cast 4

						Stav ku dňu:		Strana: 7/12

		Časť 4

		Technická a organizačná pripravenosť na výkon činnosti burzy

		Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na výkon činností burzy:

		Dátum schválenia		Popis zmeny

		Organizačná pripravenosť - organizačné zmeny v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na výkon činností burzy:

		Dátum schválenia		Popis zmeny

		Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vo vnútorných pracovných predpisoch, smerniciach alebo pokynoch burzy v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na výkon činností burzy:

		Dátum schválenia		Popis zmeny





Cast 5

				Stav ku dňu:						Strana: 8/12

		Časť 5

		Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona o cenných papieroch a inestičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")

		Osoby s kvalifikovanou účasťou

		1. Burza cenných papierov je kontrolovaná podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch týmito osobami alebo osobami konajúcimi v zhode

		IČO/r.č.		Obchodné meno  právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby		Podiel
v %		Druh
podielu		Iné

		2. Podiel osôb na základnom imaní burzy cenných papierov alebo podiel na hlasovacích právach je najmenej 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi burzu cenných papierov

		podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

		IČO/r.č.		Obchodné meno  právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby		Podiel
v %		Druh
podielu		Iné

		3. Podiel osôb na základnom imaní burzy cenných papierov alebo podiel na hlasovacích právach burzy cenných papierov   je menší než 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi burzu cenných papierov

		podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch, ale sú osobami s kvalifikovanou účasťou na burze cenných papierov

		IČO/r.č.		Obchodné meno  právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby		Podiel
v %		Druh
podielu		Iné





Cast 5_1

						Stav ku dňu:				Strana: 9/12

		Časť 5 - pokračovanie 1

		Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 pís. e) zákona o cenných papieroch

		Osoby s úzkym prepojením

		1. Osoby kontrolované burzou cenných papierov podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

		IČO		Obchodné meno právnickej osoby		Podiel
v %		Druh
podielu		Iné

		2. Osoby, na ktorých podiel burzy cenných papierov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach dosahuje najmenej 20 % a nie sú súčasne burzou cenných papierov kontrolované

		podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

		IČO		Obchodné meno právnickej osoby		Podiel
v %		Druh
podielu		Iné

		3. Osoby, na ktorých podiel burzy cenných papierov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach je menší ako 20 % a nie sú súčasne burzou cenných papierov kontrolované

		podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

		IČO		Obchodné meno právnickej osoby		Podiel
v %		Druh
podielu		Iné





Cast 5_2

								Stav ku dňu:						Strana: 10/12

		Časť 5. - pokračovanie 2

		Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona o cenných papieroch

		Grafické znázornenie skupiny s úzkymi väzbami





Cast 6

						Stav ku dňu:				Strana: 11/12

		Časť 6

		Konania vedené voči burze cenných papierov

		Konania vedené voči burze cenných papierov iným subjektom ako Národnou bankou Slovenska

		Dátum		Názov príslušného orgánu, ktorý koná vo veci		Druh konania		Uložená sankcia		Popis konania

		Konania vedené voči burze cenných papierov, podania a žaloby, v ktorých rozhodnutie by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie burzy cenných papierov

		Dátum		Navrhovateľ		Opis konania
alebo petit žaloby		Výška
finančného nároku		Poznámka





Cast 7
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		Časť 7

				Dátum odoslania

		Vypracoval:		Meno a priezvisko:

				Útvar:

				E-mailová adresa:

				Číslo telefónu:

				Dňa:
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Metodika na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 21-99





V stĺpci 3 sa uvádza akým spôsobom bol daný obchod uzatvorený v nasledujúcej štruktúre: K- kontinuálne obchody, A – aukčné obchody, P- priame obchody, R- repo obchody, T- modul tvorcov trhu.

V stĺpci 4 sa uvádza skratka príslušného druhu cenného papiera v nasledujúcej štruktúre:

a) pri akciách sa uvádza A,

b) pri podielových listoch sa uvádza PL,

c) pri štátnom dlhopise sa uvádza R,

      d) pri iných dlhopisoch sa uvádza D.

V stĺpci 9 pri akciách a podielových listoch - majetkových cenných papieroch, sa uvádza cena určená v Sk, pri dlhopisoch sa uvádza cena určená v %.

		V stĺpci 12 sa uvádza kód dôvodu zrušenia obchodu „1“ ak k zrušeniu došlo na základe rozhodnutia burzy cenných papierov, „2“ ak  k zrušeniu došlo na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska a „3“ ak k zrušeniu došlo z iných dôvodov, napr. súdnym rozhodnutím, zrušením obchodného dňa a pod..







Použité skratky

	

1.

CP

-

cenné papiere.

2.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

3.

ČlenP, Člen K

-

predávajúci / kupujúci člen burzy cenných papierov.

4.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

5.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

6.

Obch.

-

obchod.

7.

ks

-

kusy

8.

Skratka CP

-

skrátený názov cenného papiera.

9.

Zobchod.

-

zobchodovaný.

10.

Zruš.

-

zrušený.
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Metodika na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 51-12





V stĺpci 6 sa uvádza druh cenného papiera v nasledovnej štruktúre: HZL - hypotekárny záložný list, DLHP – podnikový dlhopis, KO – komunálna obligácia, ZO – zamestnanecká obligácia.

		V stĺpci 7 sa uvádza forma cenného papiera v nasledovnej štruktúre: D – na doručiteľa, M – na meno.

		V stĺpci 8 sa uvádza kód meny podľa číselníka mien „Mena“- kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS DFT.

V stĺpci 9 sa uvádza menovitá hodnota dlhopisu v peňažných jednotkách v mene uvedenej v stĺpci 8.













Použité skratky



1.

IČE

-

Identifikačné číslo emisie.

2.

CP

-

cenné papiere.

3.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

4.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

5.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

6.

PSČ

-

poštové smerovacie číslo.

	














VZD

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		VZD

		NZO		Hlásenie o vydaných a zrušených dlhopisov v centrálnom depozitári

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV						VZOR																								Príloha č. 11  k opatreniu č. 16/2007

		HLV																												Cd (NBS) 51-12

		HLV																														Strana 1/1

		HLV						Hlásenie o vydaných a zrušených dlhopisoch v centrálnom depozitári

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti				IČO																		Stav ku dňu

		HLV

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu						Číslo telefónu						E-mailová adresa										Dátum odoslania

		HLV

		TXT

		NSO								Obchodné meno  emitenta		IČO		Sídlo Ulica č., Mesto, PSČ		ISIN/IČE		Séria		Druh CP		Forma CP		Mena		Menovitá hodnota CP		Počet CP emisie		Dátum vydania		Dátum zrušenia

		TXT						Čís. r.		Obchodné meno  emitenta		IČO		Sídlo
Ulica č., Mesto, PSČ		ISIN/IČE		Séria		Druh CP		Forma CP		Mena		Menovitá hodnota CP		Počet CP emisie		Dátum vydania		Dátum zrušenia

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		HLP

		IID								SPEA-6T79RT		SPEA-6T79RU		SPEA-6T79RV		SPEA-6T79RW		SPEA-6T79RX		SPEA-6T79RY		SPEA-6T79RZ		SPEA-6T79S4		SPEA-6T79S5		SPEA-6T79S6		SPEA-6T79S7		SPEA-6T79S8
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Metodika na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 52-98 





Určeným limitom sa rozumie limit určený na základe požiadavky dohľadu Národnej banky Slovenska.

		V stĺpci „Typ osoby majiteľa“ na strane 1/2 sa pri právnickej osobe uvádza PO a pri  fyzickej osobe sa uvádza FO.

		V stĺpci „podiel_d“ na strane 2/2 sa uvádza aktuálny percentuálny podiel na emisii k danému dňu, podiel sa uvádza na dve desatinné miesta.

		V stĺpci „podiel_d1“ na strane 2/2 sa uvádza predchádzajúci percentuálny podiel na emisii, podiel sa uvádza na dve desatinné miesta.

		V stĺpci „Typ emitenta“ sa pri právnickej osobe uvádza PO a pri fyzickej osobe sa uvádza FO. 







Použité skratky



1.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

2.

IČO 

-

identifikačné číslo právnickej osoby. 

3.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

4.

PSČ

-

poštové smerovacie číslo.

5.

RČ 

-

rodné číslo. 

6.

DÚ

-

držiteľský účet.














ZmZoznam

		ID		SYS		NSO		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		TXT

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		ZMZoznam

		NZO		Zmenový zoznam majiteľov CP nad stanovený limit z objemu emisie

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		HLV										VZOR																Príloha č. 12 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																										Cd (NBS) 52-98												Cd (NBS) 52-98

		HLV																										Strana 1/2												Strana 2/2

		HLV										Zmenový zoznam majiteľov cenných papierov nad určený limit z objemu emisie

		HLV										Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti						IČO										Stav ku dňu:		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti										Stav ku dňu:

		HLV																												0.0										12/31/99

		HLV										Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu						E-mailová adresa		Číslo telefónu								Dátum odoslania:												Dátum odoslania:

		HLV																																						12/31/99

		HLV
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		TXT								Čís. r.		Typ osoby majiteľa/DÚ		IČO / RČ majiteľa/DÚ		Meno / Názov majiteľa účtu/držiteľského účtu		Ulica a číslo majiteľa		Mesto majiteľa		PSČ majiteľa		Kód štátu majiteľa		Kód štátu emitenta		ISIN		podiel_d [%]		podiel_d1 [%]		IČO evidenta účtu		Názov evidenta účtu		Typ emitenta		IČO emitenta		Názov emitenta

		HLP

		IID										SPEA-6T79UT		SPEA-6T79UU		SPEA-6T79UV		SPEA-6T79UW		SPEA-6T79UX		SPEA-6T79UY		SPEA-6T79UZ		SPEA-6T79V2		SPEA-6T79V3		SPEA-6T79V4		SPEA-6T79V5		SPEA-6T79V6		SPEA-6T79V7		SPEA-6T79V8		SPEA-6T79V9		SPEA-6T79VA
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Metodika na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 50-99





V stĺpci 6 sa uvádza skratka príslušného druhu dlhopisu v nasledujúcej štruktúre: HZL - hypotekárny záložný list, DLHP – podnikový dlhopis, KO – komunálna obligácia, ZO – zamestnanecká obligácia.

		V stĺpci 7 sa uvádza forma cenného papiera v nasledovnej štruktúre: D – na doručiteľa, M – na meno.

		V stĺpci 8 sa uvádza kód meny podľa číselníka mien „Mena“- kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS DFT.

		V stĺpci 9 sa uvádza menovitá hodnota dlhopisu v peňažných jednotkách v mene uvedenej v stĺpci 8.









Použité skratky

	

1.

CP

-

cenné papiere.

2.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

3.

IČO

-

identifikačné číslo organizácie.

4.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.












novaemisia

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		novaemisia

		NZO		Priebežné hlásenie o zaregistrovaní novej emisie dlhopisov

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV						VZOR																						Príloha č. 10 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																										Cd (NBS) 50-99

		HLV																												Strana 1/1

		HLV						Hlásenie o zaregistrovaní novej emisie dlhopisov v centrálnom depozitári

		HLV						Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti						IČO																Stav ku dňu

		HLV

		HLV						Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu						E-mailová adresa		Číslo telefónu														Dátum odoslania

		HLV

		HLV

		NSO								Obchodné meno emitenta		IČO		Sídlo Ulica č., Mesto, PSČ		ISIN		Séria		Druh CP		Forma CP		Mena		Menovitá hodnota CP		Počet CP		Dátum vydania

		TXT						Čís. r.		Obchodné meno emitenta		IČO		Sídlo
Ulica č., Mesto, PSČ		ISIN		Séria		Druh 
CP		Forma 
CP		Mena		Menovitá hodnota CP		Počet CP		Dátum vydania

		HLP

		IID								SPEA-6T79NB		SPEA-6T79NC		SPEA-6T79ND		SPEA-6T79NE		SPEA-6T79NF		SPEA-6T79NG		SPEA-6T79NH		SPEA-6T79NJ		SPEA-6T79NK		SPEA-6T79NL		SPEA-6T79NM

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
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Metodika na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 53-12 





Určeným limitom sa rozumie limit určený na základe požiadavky dohľadu Národnej banky Slovenska.

		V stĺpci „Typ osoby majiteľa“ na strane 1/2 sa uvedie pri právnickej osobe PO a pri fyzickej osobe FO.

		V stĺpci „podiel_d“ na strane 2/2 sa uvádza aktuálny percentuálny podiel na emisii k poslednému dňu v mesiaci, podiel sa uvádza na dve desatinné miesta.

		V stĺpci „Typ emitenta“ sa uvádza pri právnickej osobe PO a pri fyzickej osobe FO. 







Použité skratky



1.

Čís. r.             

-

číslo riadku.

2.

IČO 

-

identifikačné číslo právnickej osoby. 

3.

ISIN

-

označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

4.

PSČ

-

poštové smerovacie číslo.

5.

RČ 

-

rodné číslo. 

6.

DÚ

-

držiteľský účet.


























NadLimit

		ID		SYS		NSO		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		TXT

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		NadLimit

		NZO		Stavový zoznam majiteľov CP nad stanovený limit z objemu emisie

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		HLV										VZOR																Príloha č. 13 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																										Cd (NBS) 53-12										Cd (NBS) 53-12

		HLV																										Strana 1/2										Strana 2/2

		HLV										Stavový zoznam majiteľov cenných papierov nad určený limit z objemu emisie

		HLV

		HLV										Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti								IČO								Stav ku dňu:		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti								Stav ku dňu:

		HLV																												0.0								12/31/99

		HLV										Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu						E-mailová adresa		Číslo telefónu								Dátum odoslania:										Dátum odoslania:

		HLV																																				12/31/99

		HLV

		NSO										Typ osoby majiteľa		IČO / RČ majiteľa		Meno / Názov majiteľa účtu		Ulica a číslo majiteľ		Mesto majiteľ		PSČ majiteľ		Kód štátu majiteľ		Kód štátu emitent		ISIN		podiel_d [%]		IČO evidenta účtu		Názov evidenta účtu		Typ emitenta		IČO emitenta		Názov emitenta

		TXT								Čís. r.		Typ osoby majiteľa/DÚ		IČO / RČ majiteľa/DÚ		Meno / Názov majiteľa účtu/držiteľského účtu		Ulica a číslo majiteľa		Mesto majiteľa		PSČ majiteľa		Kód štátu majiteľa		Kód štátu emitenta		ISIN		podiel_d [%]		IČO evidenta účtu		Názov evidenta účtu		Typ emitenta		IČO emitenta		Názov emitenta

		HLP

		IID										SPEA-6T7A27		SPEA-6T7A28		SPEA-6T7A29		SPEA-6T7A2A		SPEA-6T7A2B		SPEA-6T7A2C		SPEA-6T7A2D		SPEA-6T7A2E		SPEA-6T7A2F		SPEA-6T7A2G		SPEA-6T7A2H		SPEA-6T7A2J		SPEA-6T7A2K		SPEA-6T7A2L		SPEA-6T7A2M

		CSL								a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15






Metodika na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste 

centrálneho depozitára Cd (KLC) 55-04


Časť 1


1.
Základné imanie: uvádza sa údaj z výpisu z obchodného registra.


2.
Pohľadávky voči akcionárom: uvádza sa údaj z U (NBS) 30-04 č.r. 2 (strana aktív – označenie A.)  


3.
Vlastné akcie: uvádza sa údaj z U (NBS) 30-04 č.r. 69 (strana pasív - označenie A.I.2).


4.
Rezervný fond: uvádza sa údaj z U (NBS) 30-04 č.r. 79 (strana pasív - označenie A.III.1).


5.
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota): uvádza sa údaj z výpisu z obchodného registra.


6.
ISIN akcií: označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu.


7.
IČE: identifikačné číslo emisie.


Časť 3


1.
IČO akcionára - uvádza sa identifikačné číslo právnickej osoby.


2.
R. č. / dátum narodenia – uvádza sa rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby.


3.
Akcionári centrálneho depozitára – pri fyzických osobách sa nevyplňujú stĺpce 3, 4 a 7.


4.
V stĺpci 4 - pri zahraničnom akcionárovi sa prepočítavajú peňažné prostriedky v cudzej mene kurzom Národnej banky Slovenska platným ku dňu zostavenia výkazu.


5.
V stĺpci 5 - uvádza sa celková hodnota vlastnených akcií centrálneho depozitára v menovitej hodnote.


6.
V stĺpci 6 - údaj v % vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5 / výška základného imania centrálneho depozitára.

7.
V stĺpci 7 - údaj v % vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5 / údaj v stĺpci 4.


Časť 5


1.
IČO - uvádza sa identifikačné číslo právnickej osoby.


2.
R. č. – uvádza sa rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby.


3.
Druh podielu – uvádza sa „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel.


4.
Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch, údaje v stĺpcoch „Podiel v %“ a „Druh podielu“ sa nevypĺňajú a do stĺpca „Iné“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona o cenných papieroch.


Časť 5 pokračovanie 1


1.
IČO - uvádza sa identifikačné číslo právnickej osoby.


2.
Druh podielu – uvádza sa „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel.


3.
Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch., údaje v stĺpcoch „Podiel v %“ a „Druh podielu“ sa nevypĺňajú a do stĺpca „Iné“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona o cenných papieroch.
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Emitenti

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		Emitenti

		NZO		Hlásenie o emitentoch a emisiách

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR														Príloha  č. 14 k opatreniu č. /2006

		HLV																						Cd (NBS) 54-12																						Cd (NBS) 54-12																				Cd (NBS) 54-12

		HLV								Zoznam emitentov a emisií cenných papierov														Strana 1/6																						Strana 2/6																				Strana 3/6

		HLV

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti								IČO						Stav ku dňu				Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																		Stav ku dňu		Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																		Stav ku dňu

		HLV																										0.0																		31/12/1899		0.0																		31/12/1899

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu										E-mailová adresa		Číslo telefónu		Dátum odoslania																						Dátum odoslania																				Dátum odoslania

		HLV																																												31/12/1899																				31/12/1899

		TXT

		TXT

		NSO								Reg. č. emitenta		Dátum registrácie		Typ subjektu		Typ osoby		IČO		Názov PO		Meno FO		Priezvisko FO		Titul FO		Kód štátu		Adresa - Ulica		Adresa - Mesto		Adresa - PSČ		Adresa - Štát		Adresa - E-mail		DIČ		Kód štátu daň.		Číslo rozhodnutia		Dát. rozhodnutia		Dát. zač. obm. činnnosti		Dát. kon. obm. činnnosti		Typ obm. činnosti		Obm. činn. - IČO		Reg. č. kontr. orgánu		Dôvod obm. činnosti		Dát. platn. výpisu		Alok. značka		Stav registrácie		Dát. zruš. registrácie

		TXT						Čís. r.		Reg. č. emitenta		Dátum registrácie		Typ subjektu		Typ osoby		IČO		Názov PO		Meno FO		Priezvisko FO		Titul FO		Kód štátu		Adresa - Ulica		Adresa - Mesto		Adresa - PSČ		Adresa - Štát		Adresa - E-mail		DIČ		Kód štátu daň.		Číslo rozhodnutia		Dát. rozhodnutia		Dát. zač. obm. činnnosti		Dát. kon. obm. činnnosti		Typ obm. činnosti		Obm. činn. - IČO		Reg. č. kontr. orgánu		Dôvod obm. činnosti		Dát. platn. výpisu		Alok. značka		Stav registrácie		Dát. zruš. registrácie

		CSL						a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		HLP

		IID								SPEA-6U7EFJ		SPEA-6U7EFK		SPEA-6U7EFL		SPEA-6U7EFM		SPEA-6U7EFN		SPEA-6U7EFP		SPEA-6U7EFQ		SPEA-6U7EFR		SPEA-6U7EFS		SPEA-6U7EFT		SPEA-6U7EFU		SPEA-6U7EFV		SPEA-6U7EFW		SPEA-6U7EFX		SPEA-6U7EFY		SPEA-6U7EFZ		SPEA-6U7EG2		SPEA-6U7EG3		SPEA-6U7EG4		SPEA-6U7EG5		SPEA-6U7EG6		SPEA-6U7EG7		SPEA-6U7EG8		SPEA-6U7EG9		SPEA-6U7EGA		SPEA-6U7EGB		SPEA-6U7EGC		SPEA-6U7EGD		SPEA-6U7EGE





Emisie

		ID		SYS		IID		CSL		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST		VST

		TMP

		JDN		1

		TYP		DYNAM

		JMO		Emisie

		NZO		Zoznam emitentov a emisií cenných papierov

		DBU		Nie

		MSK

		AKT

		KLC

		CSN

		KAT

		HLV								VZOR																												Príloha  č. 14 k opatreniu č. 16/2007

		HLV																																Cd (NBS) 54-12																																		Cd (NBS) 54-12																																Cd (NBS) 54-12

		HLV								Zoznam emitentov a emisií cenných papierov																												Strana 4/6																																Strana 5/6																														Strana 6/6

		HLV

		HLV								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti								IČO																		Stav ku dňu				Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																												Stav ku dňu								Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti																								Stav ku dňu

		HLV																																						0.0																												31/12/1899								0.0																								31/12/1899

		HLV								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu								E-mailová adresa								Číslo telefónu										Dátum odoslania																																Dátum odoslania																																Dátum odoslania

		HLV																																																																		31/12/1899																																31/12/1899

		TXT

		TXT								Zoznam emisií cenných papierov

		NSO								Reg. č. emitenta		IČO		Názov PO		ISIN		ISIN pôvodný		Séria ISIN		Počet CP v sérii		Počet emitovaných CP		Počet vydaných CP		Počet vrátených CP		Počet CP pri vydaní		Skr. názov emisie		Stav E 1		Reg. č. Stavu 2		Stav E 2		Dát.poč. plat. stavu		Dát.kon. plat. stavu		Pozn. k blok. stavu		Číslo rozh.		Dátum rozh.		Dátum reg. emisie		Dátum vyd. emisie		Dát. ukonč. prv. predaja		Forma CP		Druh CP		Podoba CP		Počet predaných CP v prv. pred.		Menovitá hodn. CP		Druh meny		Účel emisie		Právo emisie		KZ		Počet CP APV		Počet zruš. CP		Počet imobiliz. CP		Akcie základné imanie		Akcie - Počet akcií		Akcie - Druh akcií		Dlh. - Názov dlhopisu		Dlh. - termín splatnosti		Dlh. - termín vyplácania výnosu		Dlh. - č. jednacie povolenia		PL - poč. hodn. podielu		PL - dát. vydania		PL - počet podielov		PL - označenie PL

		TXT						Čís. r.		Reg. č. emitenta		IČO		Názov PO		ISIN		ISIN pôvodný		Séria ISIN		Počet CP 
v sérii		Počet emitovaných CP		Počet vydaných CP		Počet vrátených CP		Počet CP pri vydaní		Skr. názov emisie		Stav E 1		Reg. č. stavu
2		Stav 
E 2		Dát.poč. plat. stavu		Dát.kon. plat. stavu		Pozn. k blok. stavu		Číslo rozh.		Dátum rozh.		Dátum reg. emisie		Dátum vyd. emisie		Dát. ukonč. prv. predaja		Forma CP		Druh CP		Podoba CP		Počet predaných CP v prv. pred.		Menovitá hodn. CP		Druh meny		Účel emisie		Právo emisie		KZ		Počet CP		Počet zruš. CP		Počet imobiliz. CP		Akcie 
základné imanie		Akcie - Počet akcií		Akcie - Druh akcií		Dlh. - Názov dlhopisu		Dlh. - termín splatnosti		Dlh. - termín vyplácania výnosu		Dlh. - č. jednacie povolenia		PL - poč. hodn. podielu		PL - dát. vydania		PL - počet podielov		PL - označenie PL
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		HLP

		IID								SPEA-6UAHRY		SPEA-6UAHRZ		SPEA-6UAHS2		SPEA-6UAHS3		SPEA-6UAHS4		SPEA-6UAHS5		SPEA-6UAHS6		SPEA-6UAHS7		SPEA-6UAHS8		SPEA-6UAHS9		SPEA-6UAHSA		SPEA-6UAHSB		SPEA-6UAHSC		SPEA-6UAHSD		SPEA-6UAHSE		SPEA-6UAHSF		SPEA-6UAHSG		SPEA-6UAHSH		SPEA-6UAHSJ		SPEA-6UAHSK		SPEA-6UAHSL		SPEA-6UAHSM		SPEA-6UAHSN		SPEA-6UAHSP		SPEA-6UAHSQ		SPEA-6UAHSR		SPEA-6UAHSS		SPEA-6UAHST		SPEA-6UAHSU		SPEA-6UAHSV		SPEA-6UAHSW		SPEA-6UAHSX		SPEA-6UAHSY		SPEA-6UAHSZ		SPEA-6UAHT2		SPEA-6UAHT3		SPEA-6UAHT4		SPEA-6UAHT5		SPEA-6UAHT6		SPEA-6UAHT7		SPEA-6UAHT8		SPEA-6UAHT9		SPEA-6UAHTA		SPEA-6UAHTB		SPEA-6UAHTC		SPEA-6UAHTD





