
1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. (ďalej len "spoločnosť") je v zmysle § 
49 až 51 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len "zákon")  
povinná prijať a dodržiavať stratégiu alokácie pokynov, stratégiu zadávania pokynov 
a stratégiu vykonávania pokynov uvedených v tomto dokumente. 

 
2. Stratégia vykonávania pokynov 
 
2.1 Kritéria pre posúdenie najlepšieho možného výsledku pri vykonávaní pokynov 

 
2.1.1 V súlade s investičnou stratégiou fondu spoločnosť pri vykonávaní pokynov koná 

v najlepšom záujme investorov za účelom dosiahnutia najlepšieho možného 
výsledku.   

 
2.1.2 Pri vykonávaní pokynov súvisiacich s majetkom vo fonde spoločnosť posudzuje  

nasledovné kritéria: 
 

a) cena obchodu 

b) celkový objem nákladov na vykonanie obchodu 

c) rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu 

d) podmienky vyrovnania obchodu 

e) veľkosť a povaha pokynu 

f) iné kritéria týkajúce sa vykonania pokynu  

 
2.1.3 Za účelom naplnenia investičnej stratégie fondu a najlepšieho možného výsledku 

spoločnosť prikladá najväčšiu dôležitosť kritériám: cena obchodu a náklady súvisiace 
s vykonaním pokynu.  
 

2.1.4 Spoločnosť je oprávnená, v prípadoch, kedy to uzná za vhodné v súvislosti 
s vykonávaním stratégie, určiť vyššiu prioritu aj iným z vyššie uvedených kritérií a to 
pri zohľadnení investičnej stratégie fondu, rizika podľa rizikového profilu fondu, 
charakteristiku finančných nástrojov, ktoré sú predmetom pokynu, likvidity daného 
finančného nástroja a charakteristiky miesta výkonu, kde môže byť pokyn vykonaný. 

 
2.2 Miesto výkonu pokynu 

 
2.2.1 Pri vykonaní pokynu Spoločnosť realizuje výber miesta pokynu takým spôsobom, aby 

bol pre daný finančný nástroj dosiahnutý najlepší možný výsledok pre klienta. 
Spoločnosť zohľadňuje tieto druhy Miest výkonu: 
a) regulovaný trh, 

b) mimoburzový trh 

c) elektronické obchodovacie systémy 



 

3. Stratégia zadávanie pokynov 
 

3.1 Spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme klientov aj v prípade, ak zadáva 
pokyny na nakladanie s majetkom vo fonde inej osobe.  
 

3.2 Spoločnosť môže zadať pokyn len osobe, ktorá má zavedenú stratégiu vykonávania 
pokynov minimálne na úrovni požiadaviek podľa § 49 zákona. 
 

3.3 Spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, predovšetkým 
kvalitu vykonávania pokynov zo strany iných osôb.  

 

4. Záverečné ustanovenia 
 

4.1  Spoločnosť je povinná aktualizovať stratégiu vykonávania a zadávania pokynov aspoň 
raz ročne, v prípade podstatnej zmeny, ktorá má vplyv na schopnosť Spoločnosti 
dosiahnuť najlepší možný výsledok pre klientov. 

 
 


