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Cieľ: 

V súlade so zákonnými požiadavkami tento vnútorný predpis predstavuje stratégiu upravujúcu dosiahnutie 
najlepšieho možného výsledku (tzv. Best Execution Policy) pre podielnikov podielového fondu pri vykonávaní 
rozhodnutí o obchodovaní s majetkom v podielovom fonde a pri spravovaní majetku v podielovom fonde. 

 
 
Hlavné zmeny: 

V porovnaní s predchádzajúcou verziou (účinnou od 1.1.2022) boli jednotlivé ustanovenia revidované v zmysle 
zákonných požiadaviek, vnútornej organizácie a aktivít  Eurizon AM Slovakia. Boli vykonané najmä 
nasledovné úpravy: 

 
- zmena obchodného mena spoločnosti na Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. v Prílohe č. 1, 
- aktualizácia záverečných ustanovení v bode 9.3, 
- iné drobné úpravy v texte vnútorného predpisu. 
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Preambula 

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj „Eurizon AM Slovakia“ alebo „Eurizon 
SK“), v súlade a na základe najmä § 49 až 51 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení 
neskorších predpisov, má povinnosť prijať a dodržiavať opatrenia uvedené v tejto Stratégii vykonávania, 
zadávania a alokácie pokynov podielových fondov Eurizon AM Slovakia (ďalej aj „Stratégia“) za účelom 
dosiahnutia čo najlepšieho možného výsledku pre svojich klientov. 

 
 

1. Definície 

1.1. Eurizon AM Slovakia: akciová spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložke č. 2416/B. 
 

1.2. Podielový fond Eurizon AM Slovakia: podielový fond, na vytvorenie a spravovanie ktorého získal 
Eurizon AM Slovakia povolenie od Národnej banky Slovenska v zmysle ZoKI. 
 

1.3. Investičná stratégia fondu: stratégia alokovania majetku v podielovom fonde opísaná v Štatúte 
podielového fondu. 
 

1.4. Miesto výkonu: Miestom výkonu sa rozumie v zmysle § 73o ods. 5 ZoCP (i) Regulovaný trh, (ii) 
Mnohostranný obchodný systém, (iii) Systematický internalizátor, (iv) Tvorca trhu alebo iný 
poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte EHP, pričom 
uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 
a) Regulovaným trhom sa rozumie mnohostranný systém organizovaný organizátorom 

regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb 
nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými 
pravidlami a to spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade 
so ZoBCP, 

b) Mnohostranným obchodným systémom (MTF) sa rozumie systém organizovaný 
obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania 
záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať Finančné nástroje v rámci systému a v súlade 
s pevne určenými pravidlami a to spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s 
Finančnými nástrojmi, 

c) Systematickým internalizátorom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý na 
organizovanom, opakovanom a systematickom základe obchoduje na vlastný účet tak, že 
vykonáva pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného 
systému. Na určovanie toho, či obchodník s cennými papiermi je systematickým 
internalizátorom, sa použije príslušné ustanovenie Nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006, 

d) OTC (Over-The-Counter) trhom sa rozumejú všetky trhy mimo regulovaného trhu, MTF a 
systematického internalizátora, predovšetkým trhy, na ktorých poskytuje likviditu nevyhnutnú 
na vykonanie pokynu Tvorca trhu (Market maker, t.j. osobu, ktorá neustále prejavuje na 
finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné 
nástroje za vlastný kapitál pri cenách ňou stanovených), iný poskytovateľ likvidity alebo osoba 
vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte EHP; Eurizon AM Slovakia vstupuje na 
OTC trh najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme Bloomberg. 

 
1.5. Pokyn: Predstavuje inštrukciu PM schválenú depozitárom na nákup, predaj alebo iné nakladanie 

s Finančným nástrojom (cenným papierom alebo derivátom) alebo iným majetkom Podielového fondu 
Eurizon AM Slovakia, a to buď bez využitia Sprostredkovateľa (PM sám vykoná obchod) alebo 
zadaním (postúpením) takejto inštrukcie Sprostredkovateľovi. 
 

1.6. Pri obchodoch podielových fondov rozlišujeme nasledujúce typy Pokynov: 
 
a) Limitný pokyn (pokyn s limitnou cenou, pričom limitný pokyn na kúpu sa uskutoční 

maximálne za limitnú cenu a limitný pokyn na predaj sa uskutoční minimálne za limitnú cenu), 
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b) Pokyn stop-market (stop-loss, stop-buy) (pokyn sa aktivuje okamžite ako trhová cena 
dosiahne stanovený stop-limit; realizačná cena sa môže líšiť od stop-limitu, predovšetkým na 
menej likvidných trhoch), 

c) Pokyn platný do určeného dátumu alebo času (pokyn platný do dátumu alebo času 
určeného PM pri jeho zadaní), 

d) alebo kombinácia vyššie uvedených. 
 
Možnosti použitia jednotlivých typov Pokynov a doplňujúcich informácií závisí od typu 
Finančného nástroja a Miesta výkonu. 
 

1.7. PM: Zamestnanec Eurizon AM Slovakia poverený a zodpovedný za Riadenie portfólií Podielových 
fondov Eurizon AM Slovakia (Portfólio manažér). 
 

1.8. Sprostredkovateľ: Obchodník s cennými papiermi, ktorému Eurizon AM Slovakia postupuje Pokyn 
na vykonanie obchodu (nákup, predaj alebo iné nakladanie) s Finančným nástrojom alebo iným 
majetkom. 
 

1.9. ZoKI: zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. 
 
1.10. ZoCP: zákon 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. 
 

1.11. ZoBCP: zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. 
 
 

2. Princíp dosiahnutia „najlepšieho možného výsledku“  

2.1. Eurizon AM Slovakia je pri vykonávaní, zadávaní a alokácii Pokynov povinný dosiahnuť čo najlepší 
možný výsledok pre Podielový fond (ďalej aj ako „Klient“) za daných okolností pri vykonávaní, 
zadávaní a alokácii Pokynu.  
 
 

3. Kritériá pre určenie „najlepšieho možného výsledku“ 

3.1 Cieľom Eurizon AM Slovakia je vykonávať/zadávať Pokyny v súlade s Investičnou stratégiou  
Podielového fondu, a to tak, aby bol dosiahnutý čo najlepší možný výsledok pre portfóliá Podielových 
fondov pri zohľadnení nasledovných kritérií: 
 
a) cena obchodu, 
b) náklady na vykonanie obchodu, 
c) operatívna náročnosť vykonania obchodu, 
d) rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania obchodu,  
e) veľkosť a povaha Pokynu alebo iné kritériá týkajúce sa vykonania Pokynu. 
 

3.2 Eurizon AM Slovakia posudzuje najlepší možný výsledok vykonania/zadávania Pokynu pre Podielový 
fond štandardne z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu obchodu a náklady spojené s 
vykonaním obchodu, ktoré sú priamo spojené s obchodom („total consideration“).  
 

3.3 Ostatné kritériá ako operatívna náročnosť vykonania obchodu, rýchlosť a pravdepodobnosť 
vykonania a vyrovnania obchodu, veľkosť a povaha Pokynu alebo iné kritériá týkajúce sa vykonania 
Pokynu je Eurizon AM Slovakia povinný taktiež zohľadniť a priradiť im primeranú dôležitosť. 
 

3.4 Eurizon AM Slovakia si vyhradzuje právo priradiť inú váhu k jednotlivým kritériám pri 
vykonávaní/zadávaní konkrétneho Pokynu podľa vlastného odborného uváženia, za účelom 
dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pre Klienta. 
 

3.5 Eurizon AM Slovakia je povinný zohľadniť pri určovaní relatívnej dôležitosti kritérií najmä tieto 
skutočnosti: 
a) Investičnú stratégiu a riziká podľa rizikového profilu Podielového fondu,  
b) charakteristiku Finančných nástrojov, ktoré sú predmetom Pokynu, 
c) likviditu Finančného nástroja, 
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d) dostupnosť Miesta výkonu, charakteristiku Miest výkonu, kde môže byť Pokyn 
vykonaný/postúpený. 

 

4. Štandardný postup a princípy v rámci vykonávania/zadávania 

4.1 Po (i) výbere kritérií a určení ich dôležitosti pre Podielový fond a (ii) zvážení Miest výkonu Eurizon AM 
Slovakia posúdi, či je schopná na týchto Miestach výkonu dosiahnuť najlepší možný výsledok 
vykonaním Pokynu, alebo prostredníctvom zadania Pokynu Sprostredkovateľovi štandardne na 
základe nasledujúcich princípov: 
a) ak sú náklady na vykonanie obchodu (Pokynu) nižšie ako pri Postúpení Pokynu a zároveň 

Eurizon AM Slovakia nemá pochybnosti o tom, že dosiahne najlepší možný výsledok pre Klienta, 
Eurizon AM Slovakia Pokyn na takomto Mieste výkonu vykoná, 

b) v prípade, že v porovnaní so zadaním pokynu Sprostredkovateľovi Eurizon AM Slovakia nevie 
dosiahnuť lepší výsledok pre Klienta pri zohľadnení najmä ceny a celkových nákladov, prípadne 
iných kritérií pre určenie najlepšieho možného výsledku pre obchod (napr. operatívnej náročnosti 
obchodu), Eurizon AM Slovakia zadá tento Pokyn na zobchodovanie Sprostredkovateľovi,  

c) Eurizon AM Slovakia pokyn zadáva Sprostredkovateľovi, ak nemá prístup na Miesto výkonu 
(napr. Regulovaný trh),  

d) Eurizon AM Slovakia prípadne posúdi, ktorý Sprostredkovateľ môže dosiahnuť pre Klienta 
najlepší možný výsledok a zadá Pokyn na vykonanie obchodu práve jemu. 

 
 

5. Miesto výkonu Pokynu a Sprostredkovateľ 

5.1 Pri každom realizovaní nákupu alebo predaja Finančného nástroja vyberá Eurizon AM Slovakia také 
Miesto výkonu, kde je pre daný Finančný nástroj schopná dosiahnuť najlepší možný výsledok pre 
Klienta. Pri plnení tohto záväzku pripadajú do úvahy vo Eurizon AM Slovakia nasledujúce druhy Miest 
výkonu: 
a) Regulovaný trh, 
b) Mnohostranný obchodný systém (MTF), 
c) Systematický internalizátor, 
d) OTC trh. 
 

5.2 Eurizon AM Slovakia vyberá pri vykonaní pokynu také Miesta výkonu/Sprostredkovateľov, ktoré 
spĺňajú kritéria dôvernosti, zodpovednosti a finančnej stability a sú schopné zabezpečiť vykonanie 
Pokynu s cieľom minimalizácie rizika protistrany v zmysle vnútorných pravidiel Eurizon AM Slovakia. 
 

5.3 Zoznam Miest výkonu/Sprostredkovateľov sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto Stratégie. 
 
  

5.4 Eurizon AM Slovakia si vyhradzuje právo použiť iné Miesta výkonu/Sprostredkovateľov, ako tie 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Stratégie v prípade, ak takýto postup bude v súlade so záujmami 
Podielového fondu. 
 
 

6. Stratégia vykonávania Pokynov  

6.1 Eurizon AM Slovakia je povinný prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní s 
majetkom v podielovom fonde a pri spravovaní majetku v podielovom fonde získala čo najlepší 
možný výsledok pre podielnikov podielového fondu pri zohľadnení Kritérií (pozri vyššie) pre určenie 
najlepšieho možného výsledku pri vykonávaní Pokynov.  

 
6.2 Stratégia vykonávania Pokynov vo Eurizon AM Slovakia je pre konkrétne finančné nástroje 

nasledovná: 
 
a) Eurizon AM Slovakia v prípade obchodovania Nástrojov peňažných trhov alebo Dlhopisov 

vykonáva Pokyny štandardne prostredníctvom MTF a OTC trhu.  
 
b) Eurizon AM Slovakia v prípade obchodovania s Cennými papiermi alebo majetkovými 

účasťami subjektov kolektívneho investovania vykonáva Pokyny štandardne s príslušnou 
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správcovskou spoločnosťou (depozitárom) spravujúcou podielový fond alebo iným subjektom 
kolektívneho investovania, ktorý takéto cenné papiere, resp. majetkové účasti vydáva. 

 
c) V prípade Fondov prijatých na obchodovanie na burze (ETF) Eurizon AM Slovakia môže 

vykonať Pokyny prostredníctvom MTF alebo OTC trhu a to najmä v prípade ak je to odôvodnené 
nižšími nákladmi, alebo nižším objemom obchodu, resp. nižšou likviditou na regulovanom trhu. 

 
d) Eurizon AM Slovakia v prípade obchodovania Menových konverzií (spotových transakcií) a 

Finančných derivátov uzatváraných mimo Regulovaného trhu vykonáva Pokyny štandardne 

s VÚB bankou, Intesa Sanpaolo S.p.A.  alebo s iným obchodníkom pôsobiacim na OTC trhu, 

pričom okrem Kritérií pre určenie najlepšieho možného výsledku pri vykonávaní Pokynov 
zohľadňuje najmä hľadisko operačnej náročnosti vyrovnávania spotových  a derivátových 
obchodov a platieb v budúcnosti vyplývajúcich z takýchto transakcií. 
 

 
6.3 Eurizon AM Slovakia primerane podľa tejto Stratégie postupuje aj v prípade obchodov spočívajúcich 

vo vkladoch na vkladových účtoch, pričom využíva banky so sídlom na území Slovenskej republiky, 
príp. v členskom štáte EHP. 
 
 

7. Stratégia zadávania  Pokynov  

7.1 Eurizon AM Slovakia je povinný konať v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý 
spravuje, aj ak zadáva (postupuje) pokyny na nakladanie s majetkom v podielovom fonde v súvislosti 
so správou podielového fondu na vykonanie inej osobe. 
 

7.2 Eurizon AM Slovakia je podľa odseku 7.1 povinný prijať také opatrenia, aby získala najlepší možný 
výsledok pre podielnikov podielového fondu pri zohľadnení Kritérií (pozri vyššie) pre určenie 
najlepšieho možného výsledku pri vykonávaní/postupovaní Pokynov.  
 

7.3 Eurizon AM Slovakia je povinný na účely plnenia povinnosti podľa odseku 7.2 zaviesť a dodržiavať 
stratégiu zadávania pokynov. Stratégia zadávania pokynov musí obsahovať pre každý druh 
finančného nástroja iné osoby, ktorým sa pokyny zadávajú. Tieto iné osoby musia mať zavedené 
postupy vykonávania pokynov, ktoré umožnia Eurizon AM Slovakia dodržať povinnosti podľa ZoKI pri 
umiestnení alebo zadávaní pokynov na ich vykonanie týmto iným osobám. Zoznam 
Sprostredkovateľov, ktorým Eurizon AM Slovakia postupuje Pokyny, je uvedený pre každý druh 
Finančného nástroja zvlášť v Prílohe č. 1.  

 
7.4 Stratégia zadávania Pokynov vo Eurizon AM Slovakia je pre konkrétne finančné nástroje nasledovná: 

 
a) Eurizon AM Slovakia môže postúpiť Pokyn na zobchodovanie Nástroja peňažného trhu alebo 

Dlhopisu  Sprostredkovateľovi, a to najmä z dôvodu, že nemá prístup na Regulovaný trh alebo 
pri predpoklade, že Sprostredkovateľ dosiahne lepší možný výsledok pre podielnikov 
podielového fondu ako pri obchode napriamo pri zohľadnení Kritérií pre určenie najlepšieho 
možného výsledku pri vykonávaní/zadávaní Pokynov. Sprostredkovateľ môže vykonať pokyn aj 
mimo Regulovaného trhu alebo MTF, ak je dôvodne presvedčený, že je to nevyhnutné na 
dosiahnutie najlepšieho možného výsledku. 

 
b) Eurizon AM Slovakia v prípade obchodovania Akcií prijatých na Regulovanom trhu a 

Fondoch prijatých na obchodovanie na burze (ETF) štandardne zadáva Pokyn 
Sprostredkovateľovi, a to z dôvodu, že nemá prístup na Regulovaný trh, resp. burzu. 
Sprostredkovateľ môže vykonať pokyn aj mimo Regulovaného trhu alebo MTF, ak je dôvodne 
presvedčený, že je to nevyhnutné na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.  

 
c) Eurizon AM Slovakia v prípade Derivátov obchodovaných na Regulovanom trhu štandardne 

zadáva Pokyn Sprostredkovateľovi, najmä banke Intesa Sanpaolo S.p.A. a to z dôvodu, že 

Eurizon AM Slovakia nemá prístup na Regulovaný trh. 
 
d) Eurizon AM Slovakia môže zadať Pokyn na zobchodovanie Cenných papierov alebo 

majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania Sprostredkovateľovi, a to najmä 
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z dôvodu, že nemôže vstúpiť do zmluvného vzťahu s príslušnou správcovskou spoločnosťou 
(depozitárom) spravujúcou podielový fond alebo iným subjektom kolektívneho investovania, ktorý 
takéto cenné papiere, resp. majetkové účasti vydáva alebo to pre Eurizon AM Slovakia nie je 
efektívne (najmä z hľadiska procesného), pričom Eurizon AM Slovakia pri výbere 
Sprostredkovateľa zohľadňuje Kritériá pre určenie najlepšieho možného výsledku pri 
vykonávaní/zadávaní Pokynov. 

 

8. Stratégia alokácie Pokynov  

8.1 Eurizon AM Slovakia sa zaväzuje vykonávať pokyny na obchody s majetkom v ňou spravovaných 
podielových fondoch vo vzťahu k pokynom týkajúcim sa ostatných spravovaných podielových fondov 
alebo k pokynom obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti bezodkladne, spravodlivo 
a pohotovo.  
 

8.2 Eurizon AM Slovakia bezodkladne a presne zaznamená a alokuje pokyny vykonávané v súvislosti so 
správou podielových fondov. 
 

8.3 Eurizon AM Slovakia inak porovnateľné pokyny vykonáva postupne v poradí, ako boli zadané, a 
bezodkladne; to neplatí, ak to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú 
alebo ak to nie je inak v záujme podielnikov podielového fondu. 
 

8.4 Eurizon AM Slovakia v spolupráci s Custodian-om zabezpečí, aby sa všetky finančné nástroje alebo 
peňažné prostriedky prijaté pri vysporiadaní alebo vyrovnaní vykonaných pokynov bezodkladne a 
správne previedli na účet príslušného podielového fondu. 

 
8.5 Eurizon AM Slovakia sa zaväzuje nezneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so 

správou podielových fondov. 
 

8.6 Eurizon AM Slovakia môže spájať Pokyny súvisiace so správou podielového fondu iba s pokynmi 
súvisiacimi so správou iných ňou spravovaných podielových fondov (čiže nespája tieto pokyny so 
svojimi obchodmi na vlastný účet), a to len ak nie je pravdepodobné, že spojenie Pokynov  bude 
celkovo nevýhodné, resp. poškodzujúce pre niektorý podielový fond, pričom musí byť zabezpečená 
spravodlivá alokácia spojených Pokynov za dostatočne presných podmienok (vzhľadom na  objem a 
cenu), vrátane pravidiel podľa nasledujúcich odsekov. 
 

8.7 Ak je spojený pokyn zrealizovaný len čiastočne, to znamená celkový objem obchodu je menší ako 
požadovaný, Eurizon AM Slovakia primárne alokuje takýto obchod pomerne v závislosti od pôvodne 
zamýšľaných pokynov. 
 

8.8 Ak je spojený pokyn zrealizovaný vo forme viacerých samostatných obchodov pri rôznych cenách, 
Eurizon AM Slovakia alokuje tieto obchody medzi jednotlivé fondy pomerne v závislosti od pôvodne 
zamýšľaných pokynov.  
 

8.9 Pravidlo pomernej alokácie sa nemusí dokonale uplatniť v prípade, ak by sa takto alokovaný výsledný 
objem pre daný fond prestal javiť ako ekonomicky primeraný vo vzťahu k pôvodnému zámeru.  
 
 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Eurizon AM Slovakia sleduje účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie Stratégie, vrátane kvality 
vykonávania pokynov zo strany Sprostredkovateľov, na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. 
Stratégia sa aktualizuje aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách z hľadiska možnosti dosahovania 
čo najlepšieho výsledku. 
 

9.2 V záujme zabezpečenia transparentnosti Eurizon AM Slovakia sprístupňuje túto stratégiu klientom, 
investorom a podielnikom v plnom rozsahu. Prípadná ich žiadosť o sprístupnenie podrobnejších 
informácií bude zo strany Eurizon AM Slovakia posudzovaná v zmysle ZoKI. 
 

9.3 Táto verzia 12 stratégie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. K rovnakému dňu sa zrušuje predošlá 
verzia stratégie. 
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Príloha č. 1 
Zoznam jednotlivých Miest výkonu a Sprostredkovateľov 

 
Miesta výkonu: 
 
Dlhopisy, nástroje peňažného trhu, finančné deriváty, príp. aj ETF uzatvárané mimo Regulovaného 
trhu:  
Tieto finančné nástroje sú obchodované najmä na OTC trhu so schválenými protistranami v zmysle interných 
pravidiel Eurizon AM Slovakia alebo na MTF (Bloomberg). 

 
Cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania: 

Protistrana Typ  Krajina Miesto výkonu 

Eurizon AM Slovakia, správ. 
spol., a.s. 

Správcovská spoločnosť Slovensko OTC 

Eurizon Capital, S.A. Správcovská spoločnosť Luxembursko OTC 

Epsilon Associati SGR S.p.A. Správcovská spoločnosť Taliansko OTC 

Eurizon Asset Management 
Croatia d.o.o.  

Správcovská spoločnosť Chorvátsko OTC 

 
 

Sprostredkovatelia: 
 

Finančný nástroj Sprostredkovatelia 

Nástroje peňažného trhu, 
Dlhopisy  

Zoznam sprostredkovateľov je súčasťou zoznamu schválených protistrán 
- Market Counterpaties - v zmysle interných pravidiel Eurizon AM 
Slovakia. 

Akcie prijaté na regulovanom 
trhu, ETF 

Deriváty obchodované na 
regulovanom trhu 

Cenné papiere alebo 
majetkové účasti subjektov 
kolektívneho investovania 

 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 

 ALLFUNDS INTERNATIONAL, S.A., Le Dôme – Espace Pétrusse, 
Building C, 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 

 


